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15. mai 2006

Vedrørende  brev  fra Saharawi Arab Democratic Republic og
Stottekommiteen  for Vest -Sahara

Bakgrunn

Finansdepartementet mottok den 14. november 2005 et brev fra utenriksministeren i Vest-
Saharas eksilregjerning. I brevet blir departementet anmodet om å vurdere uttrekk av
investeringer i de amerikanske selskapene Kosmos Energy Co. og Pioneer Natural Resources
Co. ("Pioneer") på bakgrunn av deres virksomhet på Vest-Saharas kontinentalsokkel. Vedlagt
dette brevet fulgte også et brev fra den norske Støttekomiteen for Vest-Sahara som anmodet
om uttrekk av disse selskapene.

Brevene ble oversendt Etikkrådet for Statens Pensjonsfond - Utland den 6. desember 2005.

Norges Bank ble kort tid etter kontaktet med spørsmål om fondet var investert i disse
selskapene. Det ble opplyst at fondet kun var investert i Pioneer Natural Resources Co., og at
Kosmos Energy Co. verken inngikk i fondets portefølje eller referanseindeks.

På anmodning fra Etikkrådet sendte Norges Bank den 20. desember 2005 et brev til Pioneer
med spørsmål om hvorvidt selskapet har aktiviteter i Vest-Sahara:  "Could you therefore
please inform us whether Pioneer Natural Resources Co. has activities in or offshore
Western Sahara, and, if so, what the nature of these activities are. "

Det ble ikke foretatt noen videre undersøkelser med hensyn til selskapet Kosmos Energy Co,
da dette ble ansett som uvedkommende for Etikkrådet.

Svar fra Pioneer

Den 19. januar d.å. ble Norges Bank kontaktet av en representant for Pioneer med ønske om å
diskutere spørsmålet nærmere. Norges Bank svarte at selskapet kunne ta direkte kontakt med
Etikkrådets sekretariat. Det ble deretter avtalt å avholde en telefonkonferanse den 27. januar
d.å. mellom Mr. Frank Hopkins (Vice President, Investor Relations) og sekretariatet.

I telefonkonferansen bekreftet Mr. Hopkins at selskapet har deltatt i letevirksomhet i det
angjeldende området. Det ble opplyst at selskapets deltagelse har vært svært begrenset og at
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selskapet ikke har ikke hatt egne ansatte i området eller drevet noen form for egen
virksomhet der, men at Pioneer har benyttet sin ekspertise  i USA til  å bearbeide seismiske
data som andre har samlet inn. Dette arbeidet var, da Etikkrådet var i kontakt med selskapet,
allerede avsluttet,  og Pioneer hadde ingen annen virksomhet i tilknytning til Vest-Sahara. Det
ble videre opplyst at kontrakten som dannet grunnlag for Pioneers virksomhet ville utløpe i
april 2006 og at selskapet ikke  ville fornye  sitt engasjement i det aktuelle området ved
kontraktperiodens utløp . Av hensyn  til selskapets kontraktsparter ble Etikkrådet anmodet om
ikke å offentliggjøre opplysningene fra selskapet før mai 2006.

Selskapet ble på nytt kontaktet 3. mai d.å. for å en skriftlig forsikring om at selskapet ikke er
involvert i Vest-Sahara. Representanter for selskapet bekreftet samme dag at selskapet ikke
deltar i noen form for virksomhet på land eller utenfor kysten av Vest-Sahara og at selskapet
har ingen fremtidige planer om å engasjere seg i virksomhet i dette området.

Etikkrådets vurdering

På Etikkrådets møte den 31. januar 2006 ble det fastslått at opplysningene som selskapet
hadde gitt var tilstrekkelige til ikke å tilråde uttrekk av selskapet. Det ble lagt vekt på at
selskapets virksomhet i området i praksis allerede var avviklet, at selskapets kontraktsmessige
tilknytning til virksomhet i Vest-Sahara var i ferd med å løpe ut og at denne ikke ville bli
fornyet. Det ble videre besluttet å avvente en endelig bekreftelse fra selskapet ved
kontraktperiodens utløp før avgjørelsen om denne saken offentliggjøres.

Konklusjon

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond - Utland finner dermed ikke at det er grunnlag for å
tilråde uttrekk av selskapet Pioneer Natrual Resources Co. fra fondets investeringsunivers.
Etikkrådet har ikke foretatt noen vurdering av virksomheten til selskapet Kosmos Energy Co.
da dette selskapet verken inngår i fondets portefølje eller referanseindeks.

Med hilsen

Aslak Skancke e.f.
Seniorrådgiver
Sekretariatet  til Etikkrådet  for Statens  Pensjonsfond - Utland
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