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KLP : Største livsforsikringsselskap i Norge

• Kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og 2500 
off.virksomheter har pensjonsordningene sine i KLP.

• Nærmere 1,5 millioner rettighetshavere. 

• Konsernets forvaltningskapital 650 milliarder kroner.

• Investert i over 6 000 selskaper globalt.

• Eier ca 1% av Oslo Børs

Tjenester innen
• Pensjons- og pensjonskassetjenester
• Bank
• Skadeforsikring
• Fonds- og kapitalforvaltning
• Eiendom



Langsiktige forpliktelser med årlig garantert avkastning på 2,5 %

• Mål i forvaltningen
• Konkurransedyktig og stabil 

avkastning
• Sikre selskapets soliditet
• Samfunnsansvar

• Strategi i forvaltningen
• Minimalt markedssyn
• God spredning av investeringene
• Aksjeandel styres etter evnen til å 

tåle svingninger

Fordeling av våre investeringer
31.12.17

Eiendom Anleggsobligasjoner

Utlån Omløpsobligasjoner

Aksjer+ Andre

22,5 % i aksjer
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• Finansiell investor
(maks 15 %)
- Avkastning på pensjons-

kapitalen alltid i fokus

• Forretningsorientert

• Fokus på virksomhetsstyring

• Fokus på samfunnsansvar

KLP som eier

Presenter
Presentation Notes
Foreløpig maks 15 %, denne begrensningen i det norske lovverket er forventet å forsvinne i nær fremtid og da kan det bli aktuelt for KLP å ta større eierandeler



Hvordan være ansvarlig?

Do no harm Do good Make an impact

Aktivt eierskap Eksklusjoner Impact
investeringerESG IntegrasjonVirkemidler:

Mål:



NUES er helt sentralt i 
hvordan vi jobber med 
vårt eierskap 



For våre 
børsnoterte 
aksjer

For KLP som selskap

For våre direkte 
investeringer
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KLP bruker stemmeretten
• Bruker stemmeretten på 

generalforsamlinger
• over 98% i 2018 i Norge
• over 97% i 2018 internasjonalt
• Totalt 5713 generalforsamlinger så lang 

i 2018

Stemmegivning

Presenter
Presentation Notes
 I Norge:Våre retningslinjer (som bygger på NUES) er grunnlaget, og denne blir sendt til ISS som gjør analyse med bakgrunn i denne og kommer med anbefalinger om stemmegivningVi får analysen og kaller inn til møte med forvaltere og blir enige om hvordan vi skal stemmeI de tilfeller vi ønsker mer informasjon tar vi kontakt med selskapet/styret/valgkomiteen (alt ettersom)Stemmer elektronisk (evt. oppmøte hvis det passer seg sånn eller vi ønsker å markere et standpunkt)Hvordan vi stemmer blir lagt ut på klp.no. I de tilfeller vi avstår fra å stemme eller stemmer MOT styret legger vi ved en forklaringFølger opp selskapene i etterkant av generalforsamlingssesongen for å gi en redegjørelse for hvordan vi stemmer (begynte med å sende brev i fjor) InternasjonaltISS SRI retningslinjer i tråd med KLPs retningslinjer. Denne ligger til grunn for analysen av selskaper utenfor Norge og ISS stemmer for oss.
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KLP bruker stemmeretten
• Bruker stemmeretten på 

generalforsamlinger
• over 98% i 2018 i Norge
• over 97% i 2018 internasjonalt
• Totalt 5713 generalforsamlinger så lang 

i 2018

Stemmegivning
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• over 98% i 2018 i Norge og 
internasjonalt

• totalt 5713 generalforsamlinger så 
langt i 2018

Stemmegivning
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• over 98% i 2018 i Norge og 
internasjonalt

• totalt 5713 generalforsamlinger så 
langt i 2018

Stemmegivning
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2013 2014 2015 2016 2017

Andel møter hvor KLP har stemt mot minst 1 av ledelsens forslag

Andel møter hvor KLP stemmer mot ett av ledelsens 
forslag holder seg relativt stabilt

Data per 29.05 hvert år

Presenter
Presentation Notes
Oslo Børs, ett av forslageneLederlønningerEmisjonsfullmakter



Antall saker KLP stemte mot i 2017

Lederlønninger Kapitalutvidelser Styrevalg
Annet/valgkomite Tilbakekjøp/hindre oppkjøp

KLP stemte oftest mot incentivordninger

Presenter
Presentation Notes
Lønn	Uklare kriterier, eller ikke iht policyEmisjoner	mer enn 10%Styrevalg	Ikke oppgitt, eller bare styre samletValgkomitee	Ikke oppgitt, eller bare styre samlet



• Manglende informasjon

• «Bundling»

• Likestilling 

• Godtgjørelse til ledende ansatte

• Transaksjoner med nærstående 

(konsulentavtaler)

Forbedringsområder





Styrets ansvar å betale for langsiktig verdiskapning



KLP stemte mot 40 forslag knyttet til godtgjørelse til ledende ansatte

Hvor ser vi flest avvik med retningslinjene?

• For dårlig forklart – kriterier ?
• For kort opptjeningperiode for aksjebaserte ordninger
• Utbetaling av aksjer/opsjoner uten klare prestasjonskriterier (f.eks. 

Kitron)
• Ingen tak på bonusutbetalinger (f.eks. Ocean Yield)
• Ingen presisering om sluttvederlag ved egen oppsigelse (f.eks. Arcus)
• For kortsiktige incentiver, f.eks. basert på aksjekursen over ett år 

(Europris)

Godtgjørelse til ledende ansatte

Presenter
Presentation Notes
Opptjeningsperiode????? eller heleHva er våre retningslinjer på aksjeprogram og opsjonerLønn og bonus er fintEn del av lønnen i aksjerOpsjon nødløsning i mindre selskaper



“the individual employee will accrue a bonus in the form of an entitlement to 
performance-based shares, provided that certain targets have been met (based on 
reported EBIT in 2018 and 2019”

Even though the adjusted earnings for 2016 ended below the threshold limit, it 
has been decided based on a holistic assessment of total results that a 
threshold of 50% will be applied for the earning year 2016

The bonuses may be awarded as a direct cash payment or as equity in the Company. Performance-based 
compensation will be subject to an absolute limit and fulfilment of performance criteria, both decided by 
the Board at its discretion.



For at KLP og KLP-fondene skal stemme for opsjons og bonusprogrammer, bør en vesentlig andel av de følgende prinsippene være oppfylt: 

• Selskapet bør ha et fastsatt tak for bonus. 

• Bonus skal bygge på målbare prestasjonskriterier og honorere gode resultater. 

• Bonusutbetalinger bør reflektere flere års resultater. 

• I tilfeller hvor selskapets aksjeutvikling ligger til grunn for den resultatavhengige godtgjørelsen bør selskapets 

aksjekursutvikling sammenlignes i forhold til en på forhånd definert, relevant referanse (for eksempel konkurrenter 

eller indekser). 

• Bonus kan utbetales i kontanter eller i aksjer (til markedspris). 

• I bonusordninger med aksjerabatter til de ansatte bør rabatten ikke overstige 20 prosent. 

• Opsjonsordninger bør i større selskaper begrenses til toppledelsen. 

• Den ansatte bør betale for opsjonene

• Forslag om opsjonsprogrammer skal omfatte tildelingskriterier, og det bør beregnes virkelig verdi av 

opsjonsordningene, regnskapsmessige konsekvenser for selskapet og potensielle utvanningseffekter.

• Ved bruk av opsjonsordninger bør innløsningskurs justeres ved tildeling (til markedspris). Ved aksjebaserte 

ordninger og opsjonsprogrammer bør minst halvparten av aksjene beholdes i minimum tre år.

Opsjons- og bonusprogrammer
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