Til Norges Bank
22.02.2022

Tilrådning om å oppheve utelukkelsen av IJM Corp Bhd fra Statens
pensjonsfond utland

1 Innledning
Etikkrådet anbefaler å oppheve utelukkelsen av IJM Corp Bhd (IJM)1 fra Statens
pensjonsfond utland.
Etikkrådet anbefalte å utelukke selskapet i 2014 på grunn av en uakseptabel risiko for at
selskapet gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer er ansvarlig for
alvorlig miljøskade.2
Selskapet solgte i 2021 plantasjevirksomheten til et annet selskap og er ikke lenger involvert i
utvikling og drift av plantasjer. Etikkrådet anser derfor at grunnlaget for utelukkelse ikke
lenger er til stede.

1.1 Hva rådet har tatt stilling til
I henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens
pensjonsfond utland § 5 (7) kan Etikkrådet på bakgrunn av ny informasjon anbefale Norges
Bank at beslutninger om observasjon eller utelukkelse oppheves.

2 Bakgrunn
I 2014 avga Etikkrådet tilrådning til Finansdepartementet om å utelukke selskapet IJM. Den 1.
januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond
utland i kraft. Utelukkelser fra denne dato skulle besluttes av Norges Bank. Etikkrådet
oppdaterte sin tidligere tilrådning og opprettholdt sitt råd til Norges Bank om at IJM skulle
utelukkes fra SPU i brev av 23. juni 2015. Norges Banks beslutning ble offentliggjort 17.
august 2015.
Etikkrådet vurderte fire konsesjonsområder som IJMs datterselskap, IJM Plantations, var i
ferd med å utvikle i East Kalimantan, Indonesia. Konsesjonsområdene dekket til sammen ca.
350 km2 i en økoregion som er kjent for sitt rike biologiske mangfold og et stort antall
stedegne og truede arter. Rådets undersøkelser tydet på at selskapet hadde konvertert rundt
100 km2 med lavlandsregnskog i 2008-2012 til palmeoljeplantasjer og at konverteringen var
pågående. Rådet la vekt på at selskapet ikke hadde bidratt med informasjon og at det ikke var
indikasjoner på at selskapet hadde kartlagt viktige verneverdier i konsesjonsområdene eller
gjennomførte tiltak for å redusere tapet av biologisk mangfold. Etikkrådet konkluderte med at
det var en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade som følge av IJMs plantasjevirksomhet.
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3 Informasjon fra selskapet
I januar 2022 informerte IJM Etikkrådet om at det hadde solgt hele sin beholdning (56,2
prosent) i IJM Plantations i september 2021. Ifølge selskapets nettside ble datterselskapet
solgt til det malaysiske selskapet Kuala Lumpur Kepong Bhd.3

4 Etikkrådets vurdering
Etikkrådet legger til grunn at IJM har avhendet plantasjevirksomheten. Dermed er det ikke
lenger grunnlag for å opprettholde utelukkelsen av selskapet.

5 Tilrådning
Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av IJM Corp Bhd fra Statens pensjonsfond utland.
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Pressemelding fra IJM av 11. juni 202: IJM to divest entire stake in IJM Plantations for RM1.53 billion,
https://www.ijm.com/press-releases/ijm-to-divest-entire-stake-in-ijm-plantations-for-rm153-billion og
pressemelding fra Kuala Lumpur Kepong Bhd av 6. September 2021: Kuala Lumpur Kepong Berhad
completes acquisition of Ijm Plantations Berhad https://www.klk.com.my/wp-content/uploads/2021/10/202109-06-PR-IJMP.pdf
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