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Beslutning om å utelukke selskap som 

produserer cannabis til rekreasjonelle formål 
Mars 2022  

 

1 Innledning 
Ifølge Retningslinje for KLP som ansvarlig investor1 utelukkes selskap som medvirker til 

grove eller systematiske brudd på internasjonale normer fra KLP og KLP-fondenes 

porteføljer.  

KLP og KLP-fondene har besluttet å utelukke Columbia Care Inc. fra sine investeringer på 

grunn av inntekter fra produksjon av cannabis til rekreasjonelle formål. Den aktuelle 

beslutningen er basert på en uakseptabel risiko for grove brudd på grunnleggende etiske 

normer.   

2 KLPs Retningslinjer og praksis 
I henhold til norsk regelverk er cannabis på narkotikalisten og forbudt. Det kan imidlertid gis 

unntak fra forbud i legemiddelloven for medisinsk bruk hvor medisiner med innhold av 

cannabis kan skrives ut eller anvendes i vitenskapelig øyemed.2 KLP vurderer derfor 

selskaper som opererer innenfor dette lovverket og ikke bryter mot internasjonale normer 

som FNs konvensjoner.   

KLPs arbeid med ansvarlige investeringer bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper der 
det er bred enighet. Legaliseringen av cannabis i Canada er i strid med FNs 
narkotikakonvensjoner. Produksjon og salg av cannabis til ikke-medisinske formål anses 

derfor å være grove brudd på grunnleggende etiske normer i KLPs retningslinjer for 
ansvarlige investeringer. 

3 Opplysninger om selskapet 
KLP får data og analyser fra vår dataleverandør MSCI Inc. 

Columbia Care Inc. 
Colombia Care Inc er en leverandør av cannabisbaserte helse- og velværeløsninger. Selskapet 

er engasjert i å dyrke, produsere og tilby medisinsk og voksenbruk cannabisprodukter.  

 

 
1 
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20
investor.pdf 
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199/%C2%A75#%C2%A75 
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4 KLPs vurdering 
Etter KLPs vurdering tilsier de ovenstående opplysningene at selskapenes virksomhet ikke er 

i tråd med KLPs retningslinjer som ansvarlig investor da selskapet får inntekter fra 

produksjon av cannabis til rekreasjonelle formål 

5 Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker overnevnte selskap fra sine investeringer fra mars 2022 på 

grunn av inntekter fra produksjon av cannabis til rekreasjonelle formål. 

 

 

 


