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Vedrørende Etikkrådets tilrådning om å utelukke IJM Corporation Berhad
fra Statens pensjonsfond utland

Vi viser til Etikkrådets brev til NBIM av 8. juni 2015.

Etikkrådet avga 19. mai 2014 tilrådning til Finansdepartementet om å utelukke IJM
Corporation Berhad (IJM) og datterselskapet IJM Plantations Berhad (IJM Plantations) fra
Statens pensjonsfond utland (SPU). Etikkrådet mente at det var en uakseptabel risiko for at
IJM gjennom datterselskapet IJM Plantations var ansvarlig for alvorlig miljøskade knyttet til
selskapets konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer.

Etikkrådet har i 2015 vurdert om det har skjedd endringer i selskapets virksomhet og
adferd som tilsier at grunnlaget for tilrådningen om utelukkelse av selskapet ikke lenger er
til stede. Gjennomgangen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

De fire konsesjonsområdene som er omtalt i tilrådningen, eies fortsatt av IJM Plantations.
Det ser ikke ut til at selskapet har ervervet nye plantasjeeiendommer i Indonesia siden
tilrådningen ble avgitt i 2014.1

Selskapet gir lite informasjon om konsesjonsområdene sine. I årsrapporten for 2014 skriver
selskapet at det er "prudent in managing its land use and mitigates the potential impacts in
high conservation areas. The conservation areas in the logged over forests gazetted for
plantation include riparian reserves, wetland landscapes, marginal soil areas, hilly
terrains and water bodies". Selskapet opplyser videre at "High conservation sites within
concession areas have also been identified for conservation purposes in the Group’s
operations in Indonesia."

1 http://www.ijm.com/web/ijmplt/ir_structure_mijmplant.aspx
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I sin siste statusrapport til the Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) oppgir IJM at
selskapet ikke har gjennomført nye plantinger, at selskapet ikke har satt av områder for vern,
og at det opprettholder planen om å starte RSPO-sertifisering av sine plantasjer i 2018.2

Det ser altså ut til at selskapet i løpet av det siste året har startet opp med å kartlegge
verneverdiene (High Conservation sites) i konsesjonsområdene i Indonesia. Det fremgår
imidlertid ikke hvilke konsesjonsområder som er omfattet, hvordan kartleggingen er
gjennomført og hvilke verneverdier som er identifisert. Det er derfor vanskelig å vurdere
hvilken effekt dette vil ha på selskapets utvikling av plantasjer. Etter Etikkrådets
oppfatning ser det ikke ut til å ha skjedd vesentlige endringer i selskapets virksomhet som
tilsier at grunnlaget for rådets tidligere tilrådning er endret. Rådet opprettholder derfor
anbefalingen om at IJM Corporation Berhad utelukkes fra SPU.

Med vennlig hilsen

Johan H. Andresen

Leder for Etikkrådet

2 ACOP 2013/2014 Progress Report, http://www.rspo.org/members/11/IJM-Plantations-Berhad


