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Navn på DnB Nor fond1

Verstinger DnB Nor har
investert i

Kombi Bedrift

Exxon Mobil
Chevron
Honeywell
Altria Group

3 769
3 846
2 309
1 870

Korrupsjon
Miljøskader
Atomvåpen
Tobakk

Kombi vekst

Honeywell
Altria Group
Chevron
Exxon

338
267
641
400

Atomvåpen
Tobakk
Miljøskader
Korrupsjon

Barnefond3

Honeywell
Chevron
Altria Group
Wal-Mart
Exxon

824
415
484
219
1074

Atomvåpen
Miljøskader
Tobakk
Arbeidstakerrettigheter
Korrupsjon

Globalspar

Altria Group
Exxon

13 892
54 439

Tobakk
Korrupsjon

Global v

Freeport Mc
Boeing
Altria Group
Exxon

6 138
9 459
18 488
75 851

Miljøskader
Atomvåpen
Tobakk
Miljøskader

USA

Exxon

1 532

Miljøskader

7 480

Tobakk

859

Atomvåpen

Global selective Asia British American Tobacco
Euroaksje

Daimler Chrysler

DnB NOR

Sum

1

205 594

Når ikke annet er oppgitt er tallene hentet fra DnBNORs hjemmeside, 14.8.2007. Det kan ha skjedd mindre justeringer i
porteføljen etter dette.
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På den aktuelle dato for oppdateringer fra hjemmesiden
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Verstinglista
Her er begrunnelsen for verstingstempelet på de ulike selskapene DnB NOR er inne i. Det vises også til
andre fondsforvaltningsselskaper som har utestengt disse selskapene fra sine porteføljer:
Altria Group:
Tobakk (Utestengt fra Vital og KLP)
Boeing:
Selskapet er involvert i produksjon av kjernevåpen. De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond –
Utland innebærer blant annet at selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som kan bryte
med grunnleggende humanitære prinsipper, skal utelukkes fra fondet. Kjernevåpen hører til denne kategorien
våpen. (Utestengt fra Statens Pensjonsfond - Utland, Vital, KLP og Banco)
British American Tobacco:
Tobakk (Utestengt fra Vital og KLP)
Chevron:
Rapporter om at nigerianske sikkerhetsstyrker benyttet Chevron-kontrakterte båter og helikoptre under
angrep på landsbyer i Varr deltaet og en gisselsituasjon på selskapets Parabe-platform, hvor flere personer ble
drept. ”. Rapporter om at selskapet i en årrekke har dumpet store mengder giftig avfall i Ecuador ved hjelp av
metoder som er forbudt i en rekke land. (Utestengt fra KLP og Banco)
Daimler Chrysler:
Atomvåpen (Utestengt fra Vital og Banco)
Exxon Mobile:
Rapport om medvirkning til korrupsjon i Ekvatorial Guinea. Exxon kritiseres for systematisk, og gjennom flere
år, å ha betalt hundretalls millioner dollar til statslederen, hans slektninger og regjeringsmedlemmer, som en
del av produksjonsdelingskontraktene i EG. Den rapporterte adferd strider mot OECD Retningslinje VI om
bekjempelse av bestikkelser, og Global Compact prinsipp 10 om anti-korrupsjon. (Utestengt fra KLP og

Banco)

Freeport McMoran:
Tilrådingen om å trekke ut Freeport er basert på alvorlige miljøskader. Freeport er et gruveselskap som driver
en av verdens største kobbergruver på øya Ny Guinea i Indonesia. Freeport bruker et naturlig vassdrag til å
deponere nærmere 230 000 tonn avgangsmasser hver dag fra gruvedriften, noe som tilfører vassdraget store
mengder sedimenter og tungmetaller som kobber, kadmium og kvikksølv. Elvedeponeringen har påført
vassdraget og deler av den omkringliggende regnskogen store skader og hatt betydelige negative
konsekvenser for urfolkene som er bosatt i området. Freeport bruker et naturlig elvesystem for deponering av
gruveavfall. (Utestengt fra Statens Pensjonsfond – Utland og KLP)
Honeywell International:
Selskapet er involvert i produksjon av kjernevåpen. De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond –
Utland innebærer blant annet at selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som kan bryte
med grunnleggende humanitære prinsipper, skal utelukkes fra fondet. Kjernevåpen hører til denne kategorien
våpen. (Utestengt fra Statens Pensjonsfond - Utland, Vital og KLP)
Wal-Mart:
I tilrådingen om å trekke ut Wal-Mart vises det til grove/systematiske brudd på menneskerettigheter og
arbeidstakerrettigheter. Det foreligger et omfattende materiale som tyder på at Wal-Mart gjennomført og
systematisk opererer slik at det benytter mindreårig arbeidskraft i strid med gjeldende internasjonalt
regelverk, at arbeidsforholdene hos mange av leverandørene er farlige eller helseskadelige, at arbeidere
presses til å arbeide overtid uten kompensasjon, at selskapet systematisk diskriminerer kvinner når det
gjelder lønnsforhold, at alle forsøk på fagorganisering blant selskapets ansatte stanses, at det i en del tilfeller
benyttes urimelig avstraffing og innelåsing av arbeidere, samt en rekke andre forhold. (Utestengt fra Statens

Pensjonsfond – Utland og KLP)
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