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Hei
Se pressemelding under.
KLP‐fondene selger seg ut av alkohol‐ og pengespillselskaper samt pornografi.
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.
Mattis Sveine
Markedssjef – institusjonelle kunder
Direkte: + 47 23 08 09 32
mattis.sveine@klp.no

KLP Kapitalforvaltning AS
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
klp.no

Pressemelding:
KLP selger seg nå ut av selskaper som produserer alkohol og pengespill. Porno skal heller ikke være i KLPs
portefølje.
‐Vi forvalter over 600 milliarder kroner i pensjonsfond for mer enn 1 million nordmenn. Det er et stort ansvar, og vi
vurderer derfor regelmessig om vi gjør dette på en god nok måte. Da dreier det seg ikke bare om hva som gir
høyest avkastning, men også om våre investeringer bidrar til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Nå har
vi etter gode samtaler med våre kunder og eiere besluttet å trekke oss ut av alkohol og pengespill, samtidig som vi
vil gi trygghet for at vi fortsatt ikke vil investere i pornografi, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.
KLP og fond under KLPs forvaltning selger seg derfor ut av selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene
fra produksjon av alkohol og pengespill. Beslutningen omfatter samlet cirka 40 selskaper som produserer alkohol
og cirka 50 selskaper innenfor pengespill, blant andre norske Arcus og Gaming Innovation Group.
KLPs investeringer i disse to sektorene har vært på oppunder tre milliarder kroner.
– Alkohol og pengespill i ansvarlige former kan være positive innslag i folks liv. Vi erkjenner imidlertid at misbruk
av alkohol og spillavhengighet har store negative konsekvenser for den enkelte og deres nærmeste, samt store
kostnader for samfunnet, sier Thornes. Vi ønsker med disse endringene å investere de pensjonsfondene vi
forvalter i andre virksomheter, som i større grad bidrar til en trygg og god verden for alle, sier konsernsjef Sverre
Thornes.
Tall fra Verdens Helseorganisasjon viser at fem prosent av dødsfallene i verden hvert år skyldes alkohol. I Norge
involverer over halvparten av alle voldstilfeller alkohol, og alkoholrelaterte kostnader er beregnet til 18 milliarder

kroner årlig bare i Norge.
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