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Nordic er trimmet
– men markedet fortsat negativt

N

ordic Shipholding befinder sig
i en vanskelig situation. Som
mange andre internationale rederier har skibene nu i over tre år sejlet
til rater som er klart utilfredsstillende og som medfører tab. Når hertil
kommer, at rederiet kun i meget begrænset omfang har haft mulighed
for at konsolidere sig, så betyder det,
at det befinder sig i en sårbar position, hvor der skal arbejdes hårdt for
at finde en langsigtet og holdbar
løsning.

”Men frasalget af kemikalieskibene
giver bestyrelsen tid til at finde en
permanent løsning på de finansielle
problemer og undersøge en række
forskellige muligheder. Derfor er realiteterne, hvis markedsforholdene
ikke ændrer sig til det positive, at vi
med udgangen af marts næste år
ikke vil kunne leve op til vore forpligtelser overfor bankerne, hvis der ikke
indskydes ny egenkapital og/eller vi
opnår henstand.”

Sådan opridser formanden for Nordic Shipholding, Knud Pontoppidan,
rederiets situation, og fortsætter:
”Jeg vil nødigt male fanden på
væggen, men situationen er alvorlig,
og realiteterne kan være, at egenkapitalen kan være tabt, når vi når frem
til den 31. marts næste år. Og tvinges
vi til at sælge vore skibe på det nuværende marked, så vil det ikke kunne
ske med fortjeneste. Dermed vil en
konkurs være truende nær.”
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Knud Pontoppidan understreger
dog, at man i bestyrelsen naturligvis
arbejder intenst på at skabe, hvad
han kalder en værdiskabende løsning for såvel långivere som aktionærer. I denne proces har det været
hel afgørende at få skåret selskabet
til, så det er ”fit for fight”.
”Derfor var det også nødvendigt
at få kemikalietankskibsdelen solgt
fra. Da vi købte de mange kemikalietankere var tanken, at skabe et stort
markedsledende rederi, der kunne
medvirke til at konsolidere dette specialmarked og på sigt sikre en solid
forretning. Det krævede en stor organisation, en stor pengepung og måske først og fremmest tålmodighed.
Den opgave var det klart, at vi ikke
længere magtede, og derfor var et
frasalg den eneste fornuftige løsning.
Tilbage har vi så nu Nordics oprindelige produkttankskibe og et set
up, der minder om det man startede
med, nemlig at være tonnage-provider eller tonnageudbyder. Blot har vi
denne gang skåret helt til benet og
lagt alle driftsfunktioner ud til dygtige og professionelle samarbejdspartnere. Vi har ingen ansatte, hvilket naturligvis betyder, at der påhviler bestyrelsen er særligt ansvar for
løbende at følge rederiets udvikling,
siger han.”
Om salget af den store flåde af kemikalietankskibe til investeringsselskabet Triton siger selskabets
formand, at forløbet har været meget tilfredsstillende, når det nu ikke
kunne være anderledes.
”Der er skabt et nyt stort dansk
baseret rederi, idet Triton i forvejen
ejede Herning Shipping. Alle vore
gamle, dygtige og loyale medarbejdere er sikret arbejde i det nye rederi,
som med en solid kapitalfond i ryggen nu har langt bedre muligheder
for at spille en afgørende rolle i konsolideringen af markedet for kemikalietanksskibe.
I denne forbindelse har vore to
banker – Nordea og Danmarks Skibskreditfond – spillet en afgørende og
positiv rolle og sammen med os arbejdet aktivt for at finde en konstruktiv og fremadrettet løsning, siger
han.”

På spørgsmålet om, hvad salget af
kemikaliedelen økonomisk har betydet for Nordic, siger Knud Pontoppidan:
”Desværre ikke så meget, som man
kunne have håbet, hvilket selvfølgelig skyldes markedet og det forhold,
at skibene var kraftigt belånt. Men vi
har fået USD 10 mio., som er anvendt
til at reducere vores bankgæld. Hertil
kommer yderligere USD 20 mio., der
dog som et led i handlen er udlånt til
det selskab, der har købt kemikalietankskibene.
Hertil skal så lægges, at vi har kunnet afvikle hele vores gamle organisation uden at stå med store økonomiske forpligtelser til kompensation.
Faktisk har vi kunnet nøjes med samlede omkostninger på USD 1 mio. til
dette formål, hvilket jeg betragter
som meget lidt.”
Hvordan ser Nordic Shipholding så
på fremtidsmulighederne – er der
lys forude eller må aktionærerne
belave sig på, at de er ”skibsredere”
på lånt tid. Hertil siger Knud Pontoppidan:
”Ingen skal være i tvivl om, at vi i
bestyrelsen arbejder målrettet og intenst på den bedst mulige løsning for
vore ejere. En række modeller og løsninger vurderes løbende, uden at der
dog er truffet nogen beslutninger.
Jeg håber, vi får skabt grundlag
for en fortsat drift, men det vil være
uansvarligt af os ikke også at se på

Formanden for Nordic Shipholding, Knud
Pontoppidan: ”Tid til at find en permanent
løsning.”

alternativer. Udgangspunktet må
hele tiden være, hvad aktionærerne
og naturligvis også vore långivere er
bedst tjent med.
Den helt store ubekendte i dette spil er naturligvis raterne. Vi har
en moderne flåde af produkttankskibe med driftsomkostninger, som
er blandt de laveste blandt rederier,
vi kan sammenligne os med. Det er
bare ikke nok. Vi skal simpelthen have
lidt mere for at flytte olie fra A til B.
Ikke nødvendigvis voldsomt meget
mere – en ratestigning på måske
15-20 pct. ville betyde en afgørende
forskel.
Men kommer den – det hænger
naturligvis helt sammen med, hvordan verdensøkonomien udvikler sig.
Kommer der mere gang i den globale
økonomi, kommer der mere gang i
hjulene, så stiger efterspørgslen efter
raffinerede olieprodukter også, hvilket burde kunne betyde højere rater.
Alle skibe er jo beskæftiget, og rederierne nybygningsprogrammer
løber kun til 2013, derefter er der ikke
nye produkttankskibe i ordre. Det
burde alt andet lige give grundlag
for en beskeden optimisme – men
nok heller ikke mere. Vi er klar, hvis
markedet vender. Vender det ikke,
står vi foran vanskelige beslutninger,
slutter Nordic Shipholdings formand
Knud Pontoppidan.”
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Bestyrelsen bag

B

estyrelsen bag Nordic Shipholding er blevet både reduceret
og ændret. Det første afspejler bl.a.
ønsket om også på dette område at
minimere omkostningerne. Samtidig har det været afgørende fortsat
at sikre en effektiv og kompetent
bestyrelse, nu da dele af den daglige
drift er udliciteret.
Formand for Nordic Shipholding
er den tidligere formand for Nordic
Tankers, Knud Pontoppidan. Han har
næsten hele sit liv været beskæftiget indenfor rederibranchen bl.a.
som direktør for Danmarks Rederiforening. I 2009 gik han på pension
efter næsten 20 år som direktør i
A.P. Møller-Mærsk.
Næstformanden er også en genganger fra Nordic Tankers. Det er
norske Erik Bartens, der ligeledes
har erfaring fra en livslang karriere
på det maritime område. Han er i
dag bl.a. formand for Pareto Group,
der er holdingselskab for skibsmæglervirksomheden Basøe og for Pareto Bank, der anses for en af Nordens
førende investeringsbanker indenfor shipping.

Mogens Buschard tilhører også
”den gamle garde”. Han er oprindelig jurist med en lang karriere indenfor det offentlige. Han var blandt
initiativtagerne til at omdanne DIFKO-47 til et børsnoteret selskab, og
han var selskabets første bestyrelsesformand.
Da den indiske Siva Group i 2010
blev storaktionær i Nordic Tankers
kom Saravana Sivasankaran i bestyrelsen som repræsentant for denne
ejergruppe. Han er søn af grundlæggeren af denne indiske koncern, der
bl.a. også ejer det norske rederi J. B.
Ugland Shipping. Han fortsætter i
bestyrelsen.
Ny i bestyrelsen er Kristian V.
Mørch, der fremover repræsenterer
Clipper Group. Han kommer ind i
bestyrelsen med betydelig erfaring
fra bl.a. produkttankområdet hos
A.P. Møller-Mærsk. Han er i dag partner og CEO i Clipper Projects og har
afløst en anden af Clippers partnere,
Henrik Lund Dal.
Ud af bestyrelsen er efter den seneste generalforsamling gået Svend
Rosenmeyer Paulsen og Jens FehrChristensen.

Uændrede
ejerforhold

F

rasalget af kemikalitankskibene
har ikke ændret på ejerforholdene omkring det børsnoterede Nordic Shipholding A/S. Det er fortsat
det dansk baserede selskab Clipper
Group som sammen med indiske
Siva Group er hovedaktionærer. Tilsammen ejer de to lidt over halvdelen af Nordic.
Ingen andre ejer mere end fem
pct. af aktiekapitalen og er dermed
ifølge dansk lovgivning forpligtet til
at oplyse dette. Det er dog tidligere
blevet offentliggjort, at svenske Gotlandsbolaget, der også var blandt
garanterne ved aktieemissionen i
maj 2010, ejer en større aktiepost.
Tilbage er de ”gamle” aktionærer
fra dengang det oprindelige DIFKO47-selskab blev børsintroduceret.
Fra starten var der tale om ca. 6.400
aktionærer – et tal som i dag er reduceret til ca. 5.800. Ingen af disse
aktionærer ejer en større aktiepost,
men tilsammen fortsat godt 40 pct.
af den samlede aktiekapital.
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De seks skibe i flåden

T

ilbage til udgangspunktet. Sådan kunne man passende kalde
indholdet i det rederi – Nordic Shipholding – som nu fortsætter som
noteret på Københavns Fondsbørs.
Væk er de mange kemikalietankskibe, og tilbage er seks produkttankskibe fra den oprindelige flåde.
Én væsentlig forskel er der dog – de
seks skibe ejes alle 100 pct. af Nordic, idet ejerfællesskaber med italienske Zacchello er opløst. Et af skibene – Amy – sejler dog fortsat under sit gamle navn og i de italienske
farver!
Der er tale om seks relativt nye
skibe, idet det ældste er bygget i
2000. Fem af skibene er såkaldt

handy-size tankere i størrelsen
35.000 – 38.000 tdw.
Det sidste skib i flåden er Nordic
Anne, som er en 73.000 tdw. produkttanker og dermed betydeligt
større end de øvrige. Dette skib henregnes til den såkaldte LR1-klasse.

• Nordic Hanne, 38.500 tdw pro-

dukttanker bygget i 2007 i Kina.
Har især været beskæftiget i
europæisk fart. P.t. Taranto.
Nordic Agnetha, 37.400 tdw produkttanker bygget i 2009 i Sydkorea. Har bl.a. været beskæftiget i
Vestafrika. P.t. Zawia.
		Amy, 37.400 tdw produkttanker
bygget i 2009 i Sydkorea. Har
især været beskæftiget i fart mellem Fjernøsten og Europa. P.t. Balboa.
Nordic Anne, 73.000 tdw produkttanker bygget i 2009 i Kina.
Har især været beskæftiget i
Fjernøsten og Persergolfen. P.t.
Shuaiba.

•

• Nordic Ruth, 35.820 tdw produkt- •
Flåden er:

•

tankskib bygget i 2000 i Sydkorea. Har især været beskæftiget
i fart i den Meksikanske Golf. P.t.
Houston.
Nordic Pia, 38.500 tdw produkttanker bygget i 2006 i Kina. Har
især været beskæftiget i europæisk fart. P.t. Bilbao.

•

De står for det daglige

D

er er ingen ansatte i Nordic
Shipholding A/S som i stedet
baserer såvel den kommercielle som
den tekniske drift på et tæt samarbejde med professionelle partnere i
Danmark såvel som i udlandet. Dermed er rederiet tilbage til sit oprindelige udgangspunkt som ren tonnageudbyder.
Administrationen af selskabet er
lagt i hænderne på det danske selskab Tankers Inc. Holding A/S. Adminstrationen blev tidligere varetaget fra egne kontorer i Harbour
House i Nordhavnen i København
og før det igen fra egne kontorer i
henholdsvis Holstebro og København.
Tankers Inc. ejes af henholdsvis
det danske rederi J. Lauritzen A/S og
en afdeling af den internationale
bank Barclays. Desuden er en række
ledende medarbejdere medejere. I
spidsen står Mikael Skov som CEO.
Han har bl.a. en baggrund fra ledel-

sen af Torm, men valgte i 2010 at
etablere sig som selvstændig.
Tankers Inc. ambition er på sigt, at
opbygge sin egen flåde af tankskibe,
men herudover også påtage sig at
administrere skibe for andre rederier. Selskabet bor i Hellerup, hvor det
er Thomas Andersen, der i det daglige fungerer som adm. direktør for
Nordic Shipholding.
Aftalen med Tankers Inc. omfatter også det overordnede tilsyn med
skibene og deres drift, men i det
daglige er såvel teknisk management som bemanding lagt i hænderne på TB Marine Shipmanagement i Hamburg. Det er altså herfra
man holder øje med skibenes tekniske standard og sikrer den løbende
vedligeholdelse. Desuden står selskabet i Hamborg for bemandingen,
som fortsat primært er baseret på
besætninger fra Ukraine og Letland.
Den kommercielle drift er placeret
i to såkaldte pools. Når det gælder

de mindre handy-size skibe, så er
det fortsat overladt til Handytankers K/S. Denne pool administreres
af A. P. Møller-Mærsk og er med ca.
75 skibe af samme størrelse verdens
største indenfor handy-size- og MRsegmentet.
Den store LR1-tanker Nordic Anne
er placeret i Straits Tankers Pool,
som med mere end 35 store produkttankskibe er en af de store spillere på dette marked. Straits Tankers
er et joint venture mellem japanske
Mitsui OSK og en række tidligere
Torm-medarbejdere, der i 2010 etablerede eget selskab under navnet
Hafnia Management. Dette selskab
bor dør om dør med Tankers Inc. i
Hellerup.
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25 begivenhedsrige år

B

ag Nordic Shipholding gemmer
sig et rederi, der sin unge alder
til trods, har været gennem en meget turbulent udvikling.
Her er lidt historik:
1984 – selskabet fødes som anpartsselskabet DIFKO 47, der køber tre
store produkttankskibe af LR1-typen på B&W Skibsværftet i København.
1991 – charter udnytter optionen og
køber et af skibene. De to øvrige
forsætter i DIFKO 47.
2000 – aftalen med charter misligholdes og kommanditselskabet må tage de to skibe tilbage.
Nordic Shipping I/S etableres, og
der indgås aftale med Torm om
beskæftigelse af skibene og med
Tesma Holding om teknisk management og bemanding.
I de følgende år nyder selskabet
godt af stigende rater og flåden
ekspanderes med flere produkttankskibe, multi-purpose-skibe
og kemikalietankere. Nogle af
skibene ejes i partnerskaber med
Clipper Group, Eitzen Chemical
og italienske Zaccello Group. Selskabet frigøres løbende fra Difko,
men via en administrationsaftale
fastholdes hovedkontoret i Holstebro.

2006 – der arbejdes på at professionalisere selskabet, og der åbnes eget kontor i Holstebro. Claus
Breitenbauch bliver selskabets
første ansatte, siden kommer
også Flemming Sørensen til som
CEO. Bestyrelsen styrkes med
markante shippingfolk udefra
2007 – det besluttes at introducere
Nordic Tankers på OMX-Københavns Fondsbørs. Børsintroduktionen bliver en succes, og næsten
alle gamle kommanditister følger
med over i det nye selskab, som
fra starten får ca. 6.000 aktionærer – ingen hovedaktionærer. Mogens Buschard bliver formand for
selskabet. Selskabet ejer helt eller
delvis 14 skibe.
2008 – Tage Bundgård -tidligere A. P.
Møller-Mærsk - bliver ny bestyrelsesformand. Rederiets udsættes
for et voldsomt forsøg på fjendtlig overtagelse. Finansmanden
Steen Bryde opkøber aktier og
forsøger at erobrer magten. Han
stemmes ned på en ekstraordinære generalforsamling i januar,
men hans forehavende lykkes på
den ordinære generalforsamling i
april. Han indsætter sig selv som
formand.
Der indledes en intensiv kamp
for at fravriste Steen Bryde magten i Nordic Tankers. Via bl.a. an-

noncer og hjemmeside går den
gamle DIFKO-bestyrelse til kamp
og får mobiliseret tusinder af
småaktionærer. Sidst på året får
han nedstemt en række forslag
til vedtægtsændringer og på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling sættes han fra
roret. Ny bestyrelsesformand bliver Klaus Kjærulff, tidligere CEO
for Torm.
2010 – der indgås aftale med Clipper Group om køb af deres kemikalietankskibsrederi og i forlængelse heraf etableres helt ny
organisation i Harbour House
med Tommy Thomsen – tidligere
skibsreder i A. P. Møller-Mærsk –
som CEO. Knud Pontoppidan – ligeledes ex. A.P. Møller-Mærsk bliver ny formand. Der gennemføres
en aktieemission, der gør Clipper
og indiske Siva Group til storaktionærer i selskabet.
2012 – kemikalieskibsdelen og hele
organisationen sælges til kapitalfonden Triton. De seks tilbageværende produkttankskibe drives
videre i det børsnoterede selskab
under navnet Nordic Shipholding.
Selskabet forsætter som tonnageudbyder og uden ansatte og
med Tankers Inc. som administrator.
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Flest på spot

N

ordics skibe sejler alle med raffinerede olieprodukter. Det vil
sige, at en rejse typisk foregår fra
et af verdens olieraffinaderier til
de store olieterminaler eller måske
direkte til store industrielle aftagere.
For de fem handy-size-skibe flytter man især olie i udvalgte nærområder, hvorimod lange ture f. eks.
over Atlanten eller fra den ene verdensdel til den anden er sjældnere.
De nærområder, hvor man typisk er
beskæftiget kan være Europa, USA,
Karibien eller Vestafrika.
Fire af de fem handy-size-skibe
sejler på det frie marked – og er
altså ikke på kortere eller længere
charter. Det indebærer at de sluttes
– beskæftiges – fra rejse til rejse. Og
det er hidtil lykkedes – om end til
utilfredsstillende rater. Medvirkende
til, at det er lykkedes at holde skibene beskæftiget er, at der gennem
de senere år er sket en ”udflytning”
af raffinaderier til bl.a. Østen, hvilket
har øget sejladserne i nærmarkederne. Et enkelt skib i denne klasse
– Nordic Ruth – er på timecharter
og beskæftiget med ”ship-to-shipoperationer for en leverandør af
bunkers-olie.
For det ene LR1-skib, som Nordic
ejer, er markedsforholdene lidt anderledes. Disse større skibe opererer
mere globalt mellem kontinenterne,
og det er derfor også en tommelfingerregel, at en vækst i raterne
indtræder med nogen forsinkelse i
dette segment af produkttankskibe.
Nordic Anne har dog også været
permanent beskæftiget – ligeledes
på spot-markedet.
For alle skibe gælder, at der er
nogen vej endnu, inden raterne
vil være lønsomme set med rederøjne. Stærkt medvirkende hertil er
de voldsomt stigende bunkerspriser, som det kun i meget begrænset
omfang er muligt at vælte over på
ladningsejerne.

Nyt gammelt logo

B

ack to normal gælder også Nordic’s logo! Da det nye Nordic
Tankers blev etableret med tilkøb
af de mange kemikalietankskibe
besluttede den nye ledelse, at der
også skulle udvikles et nyt logo som
led i en ny grafisk identitet. Det var
udgangspunktet, at det nye logo
skulle indeholde elementer fra det
gamle, men også signalere nye tider.
De blev til de velkendte blå bjælker med associationer til himmel
og hav og med antydning af et ”N”
mellem de to blå farver.
Dette logo har Nordic Tankers
taget med over i et nye selskab, og

Nordic Shipholding har derfor valgt
den umiddelbare løsning, at finde
det gamle logo frem igen, men naturligvis med det nye navn indarbejdet.
Der vil dog nok gå nogen tid, inden det gamle logo atter er slået
igennem overalt, og når det gælder
skibene, vil det tidligst ske, når disse alligevel skal i dok og males. Det
gælder i øvrigt, at enkelte af skibene
sket ikke nåede at skifte til det nye
skorstensmærke, så her bliver det
slet ikke nødvendigt at fortage sig
noget!

7

Med hele vejen

E

n af dem der har gjort hele rejsen med fra kommanditselskab
til Nordic Shipholding er Mogens
Buschard. Mere end nogen er han
manden bag børsintroduktionen, og
i mange år var han også formand
for bestyrelsen. I dag er han fortsat
med i bestyrelsen. Hvordan vurderer
han udviklingen i selskabet?:
”Det er klart, at når man ser tilbage, er der mange ting, som vi kunne
have gjort anderledes og måske også
bedre. Men overordnet set mener
jeg, vi traf de rigtige beslutninger, og
at ingen kunne forudse det kollaps i
verdensøkonomien, som vi og andre
rederier i dag lider under.”

Mogens Buschard kom med i selskabet mens det endnu var et kommanditselskab i DIFKO-regi.
”Jeg havde fortaget en del opkøb i
en række selskaber, og herunder også
DIFKO-47, hvor jeg efterhånden var
blevet en af de største anpartsejere.
Derfor var det også naturligt, at søge
indflydelse i bestyrelsen, hvor jeg så
blev formand.
Men det var jo først da vores norske charter smed håndklædet i ringen og vi pludselig stod med to store
produkttankskibe, det for alvor blev
interessant. Skulle vi sælge skibene i
et dårligt marked eller selv forsøge at
drive dem og afvente bedre tider?”
Selskabet valgte som bekendt det
sidste – en beslutning som med stigende rater viste sig at være lønsom
for ejerne.
”Ja, det gik faktisk rigtig godt –
også fordi vi fik opbygget gode relationer til professionelle samarbejdspartnere. Selskabet gennemgik i de
følgende år en betydelig ekspansion
med tilkøb af skibe, og det var derfor
naturligt, at tanken om at børsnotere selskabet opstod. Det var simpelthen ikke hensigtsmæssigt at fortsætte den efterhånden ret omfattende
rederidrift i det gamle regi.”

Mogens Buschard husker denne periode som særdeles hektisk:
”En børsintroduktion er nok mere
indviklet, end de fleste forstiller sig,
og vi var vel ikke fuldt ud klædt på til
at magte opgaven. Men ikke mindst
gennem et godt samarbejde med
Nordea lykkedes det, og for mig var
succeskriteriet bl.a., at næsten alle
gamle DIFKO-kommanditister blev
aktionærer i Nordic Tankers. Vi syntes også det sendte et positivt signal
med en ejerkreds på op imod 6.000
aktionærer – svagheden fik vi for sent
øje på!”

Aktiekapitalen var spredt
Det Mogens Buschard hentyder til,
kan tidsfæstes til 2008. Her fik finansmanden Steen Bryde øje på
rederiet og muligheden for at udnytte det forhold, at aktiekapitalen
var meget spredt. Derfor begyndte
han at købe op i selskabet, og ikke
mindst en snedig optionsmodel
skaffede ham mange stemmer.
”Ja, resultatet blev som alle ved,
at han erobrede selskabet og påbegyndte en lang række ændringer,
som efter min og den øvrige gamle
bestyrelses opfattelse ville betyde rederiets endeligt.
Derfor valgte vi at gå i offensiven
og uden hverken at have penge eller en organisation i ryggen lykkedes
det faktisk at skabe både kampvilje
og opbakning i forsøget på at vriste
Nordic Tankers ud af hænderne på
Bryde. Vi fik bl.a. indsamlet næsten kr.
100.000 og dermed råd til at indrykke annoncer i de store dagblade, hvor

Mogens Buschard har
været med lige fra DIFKO-47-tiden over børsintroduktionen til i
dag, hvor han er medlem af bestyrelsen.

vi bad om støtte fra aktionærerene.
Det gik ikke stille for sig og kom desværre også til kamp på de personlige
linjer, hvilket var meget opslidende,
husker Mogens Buschard.”
Medvirkende til at projektet lykkedes var også, at Steen Brydes selskaber kom ud i store økonomiske vanskeligheder, og at bankerne indså, at
der ikke var nogen fremtid i Nordic
Tankers med ham for bordenden.
Men også på andre måder spillede bankerne en afgørende rolle
bl.a. med et klart ønske om at bestyrelsen fik tilført professionelle medlemmer udefra. Dermed blev Mogens Buschard den eneste fra den
oprindelige bestyrelse, der fik lov til
at fortsætte.
”Det var en proces, vi selv havde taget fat på, men som nu blev accelereret. Hvad vi måske samtidig skulle
have gjort var nok, at styrke den daglige ledelse. Men vores udgangspunkt
var fortsat, at overlade det meste til
professionelle samarbejdspartnere
og selv kun have en minimal organisation.”
Det blev der vendt op og ned på, da
man besluttede at købe Clippers
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kemikalietankskibe og i forlængelse
heraf opbygge sin egen komplette
organisation. Det betød også, at
først Clipper og siden Siva blev storaktionærer, og de oprindelige aktionærer dermed forvandlet til en minoritetsgruppe.
”Jeg mener også i dag, at det var
en rigtig beslutning også for ”mine”
oprindelige aktionærer. Her lå en oplagt mulighed for at opbygge et stort
internationalt rederi og udnytte opkøbsmulighederne i et svagt marked.
Modellen var på plads og også alle
de dygtige og dedikerede medarbej-

dere. Desværre forblev markedet negativt, og vi fik aldrig opbygget det
kapitalgrundlag som var en forudsætning, siger han.”
Om den seneste udvikling med salg
af en stor del af rederiet til Triton,
siger Mogens Buschard:
”Jeg tror, vi gjorde det eneste rigtige. Kassen var ved at være tom, og
der var ikke udsigt til at markedet
ville hjælpe os foreløbigt. Nu får kemikalieskibene en ny chance baseret
på ”vores” dygtige medarbejdere og
med en solid kapitalfond i ryggen.

Og vi får en ny chance med udgangspunkt i en flåde og en model,
som meget ligner den, vi startede
med. Og jeg er optimist, selvom jeg
godt ved, at det ikke bliver let.
Jeg synes næsten også, vi fortjener
det. Trods masser af modvind oplever
jeg, at næsten alle gamle aktionærer holder fast, selvom det har været
dyrt for mange. Jeg vil inderligt håbe,
at vi på et tidspunkt kunne belønne
deres loyalitet og tålmodighed. Det
er mit største ønske for fremtiden og
Nordic Shipholding!”
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