Til Norges Bank
08.05.2019

Tilrådning om å oppheve utelukkelsen av Grupo Carso SAB de CV fra
Statens pensjonsfond utland

1 Sammendrag
Grupo Carso SAB de CV ble utelukket fra SPU i 2011 for produksjon av tobakk. Ettersom
selskapet ikke lenger er involvert i slik produksjon, anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av
selskapet oppheves.

2 Bakgrunn
Etikkrådet for SPU avga 15. februar 2011 en tilrådning til Finansdepartementet om
utelukkelse av Grupo Carso SAB de CV (Grupo Carso) for produksjon av tobakk.1
Beslutningen om å utelukke selskapet ble offentliggjort 24. august samme år.
Grupo Carso hadde gjennom sin korrespondanse med Etikkrådet klargjort at det eide 69,94
prosent av selskapet Compañía Mercantil de Productos de Tabaco SA de CV som produserte
tobakksvarer. Etikkrådet anså at dermed at Grupo Carso hadde virksomhet som var omfattet
av retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU (de etiske retningslinjene) som sier
at fondet ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer
produserer tobakk.
I de etiske retningslinjene § 5 (5) heter det:
«Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til
stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller
utelukkelse oppheves.»
Etikkrådet fikk i januar 2018 indikasjoner på at Grupo Carso ikke lenger var involvert i
produksjon av tobakk.

3 Kontakt med selskapet
Etikkrådet har skrevet til selskapet en rekke ganger siden juni 2018. Grupo Carso har i brev til
Etikkrådet av 9. april 2019 avklart at det siden 31. mars 2017 ikke lenger selv, eller gjennom
enheter det kontrollerer, er involvert i produksjon av tobakk.

4 Etikkrådets vurdering
Utelukkelsen av Grupo Carso hadde grunnlag i selskapets kontroll over tobakksprodusenten
Compañía Mercantil de Productos de Tabaco SA de CV. Ettersom Grupo Carso ikke lenger
selv eller gjennom enheter det kontrollerer er involvert i produksjon av tobakk, anser
Etikkrådet at grunnlaget for utelukkelsen ikke lenger er til stede.

1

Tilrådningen kan leses her: https://etikkradet.no/files/2017/09/Tilradning_Carso_feb_2011.pdf

5 Tilrådning
Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av Grupo Carso SAB de CV fra SPU.
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