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1 Bakgrunn 

Den 17. januar 2019 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å utelukke Texwinca 

Holdings Ltd (Texwinca)1 fra Statens pensjonsfond utland etter anbefaling fra Etikkrådet.2 

Ifølge retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5(5) 

skal Etikkrådet jevnlig vurdere om grunnlaget for utelukkelse av selskaper fortsatt er til stede.  

Etikkrådet anbefaler å oppheve utelukkelsen av Texwinca. 

Texwinca er et kinesisk selskap som produserer garn, strikkede stoffer og klær. Selskapet har 

et eget forhandlerledd i Kina og produserer for merkevarer i USA, Europa og Asia. På det 

tidspunktet da tilrådningen ble avgitt, hadde Texwinca en eierandel på 50 prosent og var 

største aksjonær i selskapet Megawell Industrial Ltd. (Megawell), som eide klesfabrikker i 

Vietnam (Hugo Knit og Kollan Vietnam) og Kina.  

Hugo Knit og Kollan Vietnam var heleide datterselskaper av Megawell. Rådet anbefalte å 

utelukke Texwinca på grunn av systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter i disse 

fabrikkene. Eierstrukturen og Texwincas betydelige innflytelse i Megawell medførte at rådet 

vurderte normbruddene i Kollan og Hugo Knit som normbrudd i Texwincas egen virksomhet. 

Texwinca har informert Etikkrådet om at selskapet Megawell ble avviklet i 2019 og at 

fabrikkene til Hugo Knit og Kollan ble lagt ned. «The factories of Hugo Knit and Kollan have 

been closed down and is now under the process of de-registration. After the completion of the 

process, the factories will be returned to the landlords.”3  

Etikkrådet har ikke funnet offentlig informasjon som bekrefter Texwincas utsagn. 

2 Etikkrådets vurdering 

Ettersom Etikkrådets anbefaling om å utelukke Texwinca var basert på normbruddene ved 

Hugo Knit og Kollan, anser rådet at det på bakgrunn av ovenstående informasjon ikke lenger 

er grunnlag for å opprettholde utelukkelsen. 

3 Tilrådning 

Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av Texwinca Holdings Ltd fra Statens pensjonsfond 

utland.  
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1 Issuer Id: 116568 
2 Tilrådning om utelukkelse av Texwinca Holdings Ltd fra Statens pensjonsfond utland 5. juni 2018, 

www.etikkradet.no  
3 Epostutveksling med Texwinca i perioden januar til september 2019. 

http://www.etikkradet.no/

