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Bak op bag dit rederi – bak op bag bestyrelsen!

N

ordic Tankers sejler en usikker
fremtid i møde. Skal vi undgå
det, er der brug for din støtte og opbakning til bestyrelsen!
Usikkerheden skyldes hverken
faldende rater eller truende storme.
Den skyldes, at vi kun godt seks måneder efter at Rederiet gik på Børsen, nu synes under angreb fra aktionærer, der vil skubbe den nuværende ledelse ud og indsætte sig selv.

Derfor sender vi også denne appel om opbakning og sammenhold,
hvis du som aktionær fortsat ønsker
Nordic Tanker drevet som rederi på
det forretningsmæssige grundlag,
vi med succes gik på Børsen på. Vi
har brug for, at du møder op på den
ekstraordinære generalforsamling
eller giver bestyrelsen din fuldmagt.
Baggrunden er følgende: Siden introduktionen på OMX-Københavns

Fondsbørs har finansmanden Steen
Bryde og kredsen omkring ham købt
massivt op af aktier, og de råder nu
over mere end 10 pct. af Nordic Tankers aktiekapital. Derfor har Steen
Bryde stillet krav om en ekstraordinær generalforsamling med henblik
på straks at få plads i bestyrelsen.
Vi var i bestyrelsen i første omgang skeptiske overfor det formålstjenlige i en sådan generalforsamling. Af flere årsager. Ledelsen er
midt i en omfattende proces, hvor
bl.a. selskabets fortsatte koncept og
strategi vurderes og i forlængelse
heraf naturligvis også den overordnede ledelse. Dette med sigte på
den ordinære generalforsamling
den 23. april 2008.
Når bestyrelsen alligevel først
sagde ja til Steen Brydes ønske, var
det for at sikre ro om denne proces,
og fordi det ikke forekom unaturligt
at en stor aktionær fik mulighed for
at deltage i udformningen af den
fremadrettede strategi. Dertil kom
også, at vi alligevel ikke kunne forhindre en ekstraordinær generalforsamling, når Steen Bryde kunne
dokumentere at råde over mere end
10 pct. af aktiekapitalen.
Så langt – så godt. Julefreden syntes sikret – men kun tilsyneladende.
Efter en uges tavshed meddelte
Steen Bryde ganske uventet, at vi
helt havde misforstået ham, og at
han nu krævede hele bestyrelsen på
valg på den ekstraordinære generalforsamling.
For bestyrelsen rejste denne melding, der var i åbenbar strid med
Steen Brydes tidligere tilkendegivelser, betydelig tvivl om Steen Brydes
intentioner med rederiet. Og forløbet gjorde det for den samlede bestyrelse klart, at det ikke ville være
muligt at etablerere et tillidsfuldt
samarbejde med Steen Bryde om rederiets fremtid.

Den nuværende bestyrelse gik på
Børsen med det klare mål, at give
nye og gamle investorer mulighed
for at blive medejere af et seriøst
og veldrevet rederi baseret på bestemte skibstyper og rationel drift
gennem out-sourcing af de traditionelle rederifunktioner til velanskrevne samarbejdspartnere.
Der er nu gået godt et halvt år
siden børsintroduktionen – og vi
har nået meget. Vi står i dag med
den formentlig yngste flåde blandt
danske rederier og med nye skibe i
ordre. Driften er også i god gænge
– med en opjustering af resultatet for 2007 som det synlige bevis.
Det er en position som har skabt
respekt i søfartskredse, og som er
nået med den siddende bestyrelse
og ledelse på broen. Det synes vi
ikke er helt ringe på så kort tid – og
vi synes slet ikke det giver grund til
at springe over bord i utide!
Heroverfor står så nu Steen Bryde. Tilsyneladende med en hel anden opfattelse af, hvordan Nordic
Tankers bør drives. Tilsyneladende
- fordi vi trods flere kontakter ikke
har kunnet få nogen klar besked fra
ham. Det nærmeste vi er nået til er
en diffus melding om, at han synes at Nordic Tankers måske burde
være mere aktiv omkring sine ”assets”.
Hvad det betyder i maritim terminologi, ved vi ikke. Hvis det er
noget med at vi bør være mere risikovillige og spekulere mere i vore
skibe og i skibsbygningskontrakter, så må vi sige, at den kurs ikke
er vores. Vi ønsker fortsat at drive
et solidt dansk baseret rederi, hvor
driften er det væsentligste, og hvor
køb og salg af skibe er et afgørende
og naturligt supplement.
Når det ikke er muligt forud for
den ekstraordinære generalforsamling at få Steen Bryde til at tone
rent flag, er det ikke unaturligt at
søge tilbage og se på, hvad der tidligere har givet anledning til overskrifter. Steen Bryde er i dag medejer af Capinordic A/S og direktør i
denne. For få måneder siden stod
de bag en fjendtlig overtagelse af
det børsnoterede selskab – ITH In-

dustri Invest A/S – der beskæftigede
sig med udvikling og køb og salg af
industrivirksomheder.
Fremgangsmåden minder i påfaldende grad om den som Steen
Bryde nu anvender overfor Nordic
Tankers A/S. Via en større aktiepost
i ITH krævede Capinordic indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling
i ITH med henblik på, at få ændret
bestyrelse og ledelse og undersøgt
en række investeringsmuligheder
udenfor selskabets eksisterende fokus- og kompetenceområde.
Efter at det med møder mellem ITH´s daværende ledelse og
Capinordic´s ledelse ikke var lykkedes at nå til enighed, skrev ITH´s
bestyrelse til sine aktionærer bl.a.:
”Under de foreliggende omstændigheder er det ITH´s bestyrelses enige
vurdering, at såfremt Capinordic´s
forslag vedtages, kan den ikke længere sikre selskabets aktionærer en
solid og forsvarlig forretningsudvikling af de betroede midler”.
Men det var for sent. Capinordic
og kredsen heromkring rådede allerede over så stor en aktiepost, at
dens ønsker kunne gennemføres på
den ekstraordinære generalforsamling. ITH hedder i dag Renowagy A/S
– der er kommet ny ledelse til, ny
bestyrelse og forretningskonceptet
er total ændret.
Vi ved ikke med sikkerhed om
Steen Bryde har tilsvarende planer
med Nordic Tankers A/S. Men vi ved,
at han hverken har givet udtryk for
særlig interesse for rederidrift eller
for at have særlig indsigt i branchen.
Alligevel vil han tilsyneladende
overtage magten i selskabet. Næppe for at fortsætte den nuværende
virksomhed, men formentlig fordi
han har helt andre planer.
Den nuværende bestyrelse finder
det både malplaceret og forhastet
at skifte ledelse nu. Det kan kun føre
til en farlig slingrekurs til ugunst
for aktionærerne. Tiden er inde til at
Nordic Tankers sætter nye mål og i
forlængelse heraf også revurderer
sin fremtidige ledelse. Det er vi indstillet på, og processen er igangsat.
Men det skal ikke være en hovsaløsning dikteret af uigennemsigtige

særinteresser fra en enkelt aktionær.
Vi vil derfor meget stærkt appellere til, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling eller
giver os den nødvendige fuldmagt
– uanset hvor stor eller lille en aktiepost du besidder. Det tror vi tjener
dine og selskabets interesser bedst.
Der skal ikke sjakres med Nordic
Tankers fremtid, og tilfældig spekulation er ikke vejen frem for et rederi, der har en ambition om at vokse
og udvikle sig i givtigt samspil med
troværdige og solide samarbejdspartnere. Dette forhindres bedst ved
at støtte den siddende bestyrelse og
lade den få arbejdsro, så den seriøst
og velovervejet kan gennemføre de
nødvendige forandringer og tilpasninger og præsentere disse på den
ordinære generalforsamling den 23.
april 2008.
Du ved hvad du har, når du støtter
bestyrelsen. Du ved ikke hvad du får
med Steen Bryde!
Mogens Buschard
formand

Tage Bundgaard
næstformand

Vi har grund til at være tilfredse!

N

ordic Tankers formand ser tilbage på børsnoteringen og
selskabets første seks måneder på
OMX-Københavns Fondsbørs.

- Det første halve år på OMX-Københavns Fondsbørs har vi lov til at
kalde en succes. Vort rederi er kommet ind i en god gænge, mange
ting er faldet på plads, og vore aktionærer har oplevet en pæn kursstigning. Dermed er vi i bestyrelsen blevet bekræftede i, at det var en rigtig
beslutning vi tog, da vi omdannede
det traditionelle kommanditselskab
til et ”rigtigt” rederi, noteret på den
”rigtige” børs.
Det siger Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers, i en kommentar til de første seks måneder
som børsnoteret selskab.
Han glæder sig først og fremmest
over, at der var så stor interesse for
at tegne aktier i Nordic Tankers, men
også over at så mange af de gamle anpartshavere holdt fast, og at
langt de fleste fortsat er at finde i
ejerkredsen.
- Også på den driftsmæssige side
har vi været inde i et positivt forløb.
Der er købt nye skibe og ejerforholdene omkring vore kemikalietankere
er blevet ændrede, så vi i dag ejer

vore skibe i dette segment 100 pct.
Alt i alt har det betydet, at den fornyelse af flåden, vi bebudede i forbindelse med børsintroduktionen,
er gennemført hurtigere end forventet. I dag står vi med splinternye
skibe, og måske den yngste flåde
overhovedet blandt danske rederier.
- Jeg vil også nævne samarbejdet
med Torm, Eitzen og Zacchello – de
tre rederier som beskæftiger vore
skibe. De er tre meget forskellige
selskaber, men det gælder for dem
alle, at vi har nære og fortrolige relationer, som vi er meget glade for.
Hvordan vil man så videreudvikle
rederiet?
- Ja, det er jo det store spørgsmål,
som bestyrelsen tager fat på, på et
strategiseminar i januar. Med den
udvikling, vi har gennemløbet i selskabets første seks måneder, så er vi
faktisk i den situation, at pengene er
brugt op! Det skal forstås derhen, at
med de begrænsninger vi og vores
bankforbindelse har pålagt os, så er
der med de skibe, vi har i ordrer, ikke
plads til yderligere ekspansion.
- Det betyder, at vi enten skal læne
os tilbage – og indtil videre sikre det
optimale udbytte af den nuværende
flåde og de skibe vi har i ordre, eller
også skal vi have tilført yderligere

Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers

kapital. Det sidste kan ske på mange
måder. Det er også noget af det, der
skal drøftes til januar.
- Endelig vil det være relevant at
diskutere, om det nuværende koncept skal forblive uændret. Vi er en
såkaldt ”tonnage-provider” – det vil
sige, at vi stort set out-sourcer alle
de traditionelle rederifunktioner
til gode samarbejdspartnere, så vi
kan nøjes med en minimal egenorganisation. Det var dette koncept
vi gik på børsen med, og det er her
vi adskiller os fra alle andre rederier
på OMX.
- Det skal vi absolut ikke løbe fra,
men det er vores forpligtelse i bestyrelsen stedse at vurdere om konceptet skal tilpasses. Er der f. eks.
funktioner som vi med fordel kunne
administrere i eget regi?
Det rejser også spørgsmålet om
Nordic Tankers A/S fortsat skal være
hjemmehørende i Holstebro?
- Ja, tingene hænger sammen. Vi
har et fortrinligt samarbejde med
DIFKO om en række administrative
funktioner, og vore to direktører er
bosat i Holstebro-området, hvor vi
har lejet os ind – netop hos DIFKO.
Men vi skal diskutere om det på sigt
vil være mere rationelt at have kontor i København og i den forbindelse
måske in-source nogle administrative funktioner. København er ikke
blot Danmarks politiske og forvaltningsmæssige centrum, men er i
disse år også ved at udvikle sig til en
af verdens absolutte shipping-hoStemningsbillede fra olieterminal med
Nordic Pia til kaj. Selvom det er mørkt lastes
der fortsat olie, så spildtid undgås.

Nordic Pia i ballast klar til at lægge til kaj ved olieterminalen i Wilhelmshafen i Tyskland.

vedstæder. I det lys skal vi også overveje om der vil være fordele ved at
være ”hvor det sner”, selvom Holstebro på mange måder nok er en billigere by at ”bo” i! Jeg tror resultatet
bliver, at vi på et tidspunkt flytter til
København, og at vi kommer til at
supplere med enkelte nye medarbejdere.
Hvad med ledelsen?
- Det er bestyrelsens forpligtelse
løbende at vurdere om vi har den
rigtige ledelse. Det gælder både
bestyrelse og direktion. Men jeg vil
gerne understrege, at jeg mener alle
har gjort en flot indsats både i forbindelse med børsintroduktionen
og den efterfølgende fornyelse af
flåden. Jeg mener ikke, der kan sættes en finger på noget.
- Men når vi vurderer selskabets
fremtid, skal vi naturligvis også vurdere, om vi har en ledelse, der matcher. Ikke mindst i et selskab med
vores struktur, er det vigtigt, at bestyrelsen har de rette kompetencer,
der til enhver tid supplerer den daglige ledelse.
Ændrer Nordic Tankers profil, så
må vi selvfølgelig også vurdere, om
vi har den rette ledelse i relation
hertil. Endeligt er det vel også relevant at se på bestyrelsens størrelse.
Mogens Buschard understreger
dog, at der på alle disse væsentlige
områder ingen beslutninger er taget, men at det er blandt de emner,
som bestyrelse og direktion tager
fat på, når de mødes i to dage i januar.

- Vi er meget opmærksomme på,
at vi lever i en foranderlig verden,
hvor et selskab som vores hurtigt
skal kunne tilpasse sig. Koncept og
strategi er til stadighed til vurdering, og i forlængelse heraf naturligvis også den overordnede ledelse.
Har alting været ”second to none”?
- Nu synes jeg man skal koncentrere sig om det positive, men der er
da et par ting omkring børsnoteringen, som jeg i dag gerne havde set
lidt anderledes.
- Vi havde som målsætning, at
ville tiltrække en række store institutionelle investorer. Det ville have
lagt en god ”bund” under selskabet
og under aktien, og have sikret fundamentet for en stabil udvikling.
Det kunne være lykkedes bedre.
Aktierne er derfor spredt på rigtig
mange hænder, suppleret med enkelte større private investorer. Det
har betydet, at kursudviklingen i perioder har været turbulent, og omsætningen undertiden meget stor
set i relation til vores relativt lille
aktiekapital.
- Et andet forhold, jeg vil nævne,
drejer sig om vore gamle anpartshavere. På bankens anbefaling valgte
vi, at der ikke skulle være nogen fortrinsret for gamle ejere ved tegning
af nye aktier. Det har givet anledning til kritik fra flere, som syntes at
de burde have haft fordel af at have
”tjent” det gamle anpartsselskab i
tykt og i tyndt. Vi lod os overbevise
om, at det børsetisk ikke var rigtigt.

Det havde jeg nok ikke ladet mig
overbevise om i dag!
- Set i bakspejlet og med afsæt i
den nuværende situation, så havde
bestyrelsen stået stærkere og havde
haft en bedre mulighed for at sikre
ro og stabilitet.
Ja, der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i rederiet?
- Ja, og det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det er imod bestyrelsens ønsker. Men en af vore store
aktionærer – direktør Steen Bryde –
har begæret en ekstraordinær generalforsamling. Det er han i sin gode
ret til ifølge vedtægterne, når han
ejer mere end 10 pct. af aktiekapitalen.
- Oprindeligt ønskede Steen Bryde
alene en plads i bestyrelsen, og det
valgte vi at anbefale. Efterfølgende
krævede han hele bestyrelsen på
valg, uden at vi har kunnet få nogen
fornuftig forklaring på, hvorfor han
ønsker så drastiske ændringer her
og nu.
- Hele dette forløb har gjort, at vi
i bestyrelsen har mistet tilliden til
Bryde. Vi tror ikke, vi har de samme
planer med Nordic Tanker, og vi tror
ikke, at vi kan etablere et tillidsfuldt
og fremadrettet samarbejd med
ham.
- Det er derfor, vi appellerer til
aktionærerne om at møde op på
generalforsamlingen eller give bestyrelsen deres fuldmagt. Vi klæber ikke til taburetterne, men vi vil
gerne have lov til at gøre arbejdet
færdigt. Det vil sige på baggrund af
det planlagte strategiseminar fremkomme med vores forslag til selskabets fortsatte koncept og strategi.
Det og bestyrelsens sammensætning vil aktionærerne så passende
kunne vurdere på den ordinære generalforsamling den 23. april 2008.
- Indtil da beder vi om arbejdsro
og ikke om hovsaløsninger dikteret
af uigennemskuelige særinteresser.
Det tror vi tjener aktionærernes tarv
bedst og bedst sikrer rederiets forsatte, positive udvikling. Derfor kan
jeg kun gentage – bak bestyrelsen
op – mød op på den ekstraordinære
generalforsamling eller giv os din
fuldmagt, slutter Mogens Buschard.

Den yngste flåde herhjemme

M

ed en gennemsnitsalder på
kun to år råder Nordic Tankers
A/S nu over den formentlig yngste
flåde blandt danske rederier. Fornyelsen er gennemført som led i den
strategi, der blev meldt ud i forbindelse med børsintroduktionen, men
det er gået en del hurtigere end
forventet.
Det er først og fremmest salget
af Nordic Hanne i august 2007, der
har været med til at forynge flåden.
Nordic Hanne var rederiets ældste
skib – bygget på B&W i 1987 – og
det sidste af de oprindeligt tre produkttankskibe som dannede grundlag for etableringen af det kommanditselskab, som nu er blevet til
Nordic Tankers. Salget af rederiets to
eneste fragtskibe CEC Delta og CEC

Daisy har også trukket markant “i
den rigtige retning”.
Medvirkende har også været købet af de to nye kemikalietankere
fra værfter i Sydkorea.
Endelig har også de ændrede ejerforhold omkring de tre oprindelige
kemikalietankere i Eitzen-poolen
været med til at trække aldersgennemsnittet ned. Denne ændring
betød som bekendt at Nordic Tankers overtog Nordic Copenhagen
og Nordic Oslo 100 pct. fra Eitzen,
mens det norske rederi købte Nordics ejerandel i Sichem Pearl – bygget i 1994.
Med det nybygningsprogram
som Nordic Tankers har, vil flåden i
de kommende år formentligt fortsat kunne holdes på en meget lav

gennemsnitsalder. I januar 2008
overtages produkttankskibet ”AMY”
fra Nordic Searland Tankers. Det er
i september afleveret fra værftet i
Kina, og overtages af Nordic under
navnet Nordic Hanne. I løbet af andet halvår 2009 får rederiet leveret
dels en ny LR-1 tanker fra værft i Sydkorea og to handy-size tankere – ligeledes fra værfter i Sydkorea.
En ny, moderne flåde skal bl.a. ses
i relation til de meget betydelige.
tekniske krav de store olieselskaber
stiller, men også i forhold til Nordic Tankers ambition om at skabe
et større dansk tankskibsrederi. Vil
man være med i “det gode selskab”
er der ikke megen fremtid i gamle
tankskibe!

International fokus på Nordic Tankers

”V

erdens mest out-sourcede
rederi!”. Det var titlen på et
af mange foredrag, da det kendte
maritime forlag TradeWinds havde
kaldt den internationale søfartsverden til konference i København i november 2007. Og bag titlen gemte
sig naturligvis Nordic Tankers, hvis
adm. direktør Flemming Sørensen
havde fået det ærefulde hverv at

fortælle om rederiet og dets koncept med at outsource de fleste maritime funktioner.
Flemming Sørensen var kommet i
fornemt selskab. På listen over foredragsholdere var ledende shippingfolk fra bl.a. A. P. Møller-Mærsk, J.
Lauritzen, Wilhelmsen og Teekay og
med økonomi- og erhvervsminister
Bendt Bendtsen i front for at for-

tælle om Danmark som en ambitiøs
søfartsnation.
Konferencen strakte sig over to
dage og havde som tema netop
outsourcing. Velkomstreceptionen
for deltagerne blev holdt i Danmarks Rederiforening, mens selve
konferencen var henlagt til Hotel
D`Angleterre.

Fastholder sine forventninger

N

ordic Tankers fastholder sine
forventninger til et resultat
på USD 23-25 mio. Det sker på baggrund af det netop offentliggjorte
resultat for årets tre første kvartaler.
Her opnåede selskabet et overskud
på USD 22,4 mio.
Det estimerede årsresultat skal
ses på baggrund af, at Nordic i forbindelse med halvårsresultatet
opjusterede sine forventninger til
året fra USD 16-18 mio. til de nævnte
USD 23-25. I forbindelse med børs-

noteringen var estimatet for 2007
på USD 16-18 mio.
Driftsresultatet følger i store træk
budgettet, og opjusteringerne kan
således primær henføres til salg af
skibe. I første halvdel af 2007 solgtes de to multipurposeskibe CEC
Delta og CEC Daisy og i 3. kvartal
indgår avancer fra salg af produkttankeren Nordic Hanne og kemikalietankeren Sichem Pearl.
Resultatet for 4. kvartal - og dermed for 2007 som helhed – vil i ikke

ubetydeligt omfang være afhængig
af vinteren på den nordlige halvkugle og dermed efterspørgslen på
tankskibe. I skrivende stund har vinteren med nogen forsinkelse meldt
sin ankomst med positiv effekt på
raterne.
Såvel halvårsregnskab som regnskabet for 3. kvartal kan i sin helhed
læses på Nordic Tankers hjemmeside www.nordictankers.dk.

To nye kemikalitankere til Nordic

N

ordic Tankers flåde er i løbet af
august og oktober 2007 blevet
forøget med to nye kemikalietanskibe.
Det første – Nordic Stockholm –
blev overtaget den 23. august på
reden ved Tarragona i Spanien. Det
er bygget på Samho-værftet i Sydkorea til det græske rederi Minerva
Marine, og havde kun cirka tre måneder på kølen, da det blev overtaget af Nordic.
Skibet er i det store hele et søsterskib til Nordic Copenhagen og
Nordic Oslo – d.v.s. en 12.896 TDW
stor kemikalietanker beregnet til
transport af raffinerede olieprodukter og lette kemikalier. Der er dog en
væsentlig forskel, idet Stockholm er
forsynet med såkaldt inert-gas-anlæg. Dette anlæg fremstiller populært sagt vasket og renset udstødningsgas fra hovedmaskinen, som
så pumpes ind i lasttankene for at
forhindre eksplosioner.
Når tankskibene lastes fyldes
tanke normalt kun 95-98 pct., så

olien eller kemikalielasten har mulighed for at kunne udvide sig ved
f. eks. temperatursvingninger. Det
betyder, at der over olien eller kemikalievæsken kan dannes meget
eksplosionsfarlige dampe. Ved at
pumpe inert-gassen ind, lægger
den sig som en pude med et mindre
overtryk ovenpå lasten, og forhindrer således at de eksplosionsfarlige
dampe kan opstå.
Der tale om relativt store anlæg, der skal kunne producere store
mængder af ”gas”. Det er der især
brug for under losning. Efterhånden som lasten pumpes op fra skibet skal det tomme lastrum fyldes
med inert-gassen, så den til stadig
danner et uantændeligt låg ovenpå
olien eller kemikalierne.
Stadig flere olieselskaber stiller
krav om, at produkttankskibene er
forsynede med disse inert-gasanlæg. Det er da også baggrunden
for, at de skibe som har anlæggene
ombord belønnes med ekstra poolpoints – de får med andre ord en

lidt højere betaling end søsterskibe
uden inert.
Også den anden nybygning har
inert-anlæg som standard. Det er
Nordic Helsinki som blev overtaget
af Nordic Tankers den 16. oktober
2007 fra Sekwang/INP-værftet i Ulsan i Sydkorea.
Skibet er med sine ca. 13.000 TDW
lidt større end Stockholm, og på en
række andre områder forsynet med
mere avanceret udstyr. Det gælder
bl.a. lastanlægget.
Skibet er bygget til Evaland Shipping i Grækenland, men er overtaget af Nordic Tankers direkte fra
værftet. I forbindelse hermed op-

stod der i øvrigt lidt forviklinger.
Der var opstået uenighed mellem
værftet og den græske reder, og af
samme årsag var skibet blevet forsejlet til en plads på reden et godt
stykke fra land. Nordic besætning
– der stod klar på kajen til at gå
ombord – måtte derfor pænt vente til uenigheden var bilagt. Det
tog et par dage, hvorefter den nye
besætning kunne overtage skibet
og stævne ud fra værftet i Ulsan.
Begge de to nye kemikalietankskibe indgår i Eitzen-poolen, mens
den tekniske drift og bemanding,
som for de øvrige Nordic-skibe
i poolen, er aftalt med EMS, der
også ejes af Eitzen-gruppen.
I begyndelsen af januar 2008
føjes der endnu et skib til Nordics
flådeliste. Det er endnu et handysize produkttankskib fra Guangzhou Shipyard International i Kina.
Skibet er kontraheret som det
sidste i en serie på seks identiske
tankskibe til Zacchello-rederierne
– Nordics italienske samarbejdspartner.
Skibet er identisk med Nordic
Pia, som rederiet overtog i 2006
som nummer to i serien fra Guangzhou. Det har efter overtagelsen sejlet under navnet ”AMY” for
Seaarland Shipping Management
(Zacchello), og det vil skifte til Nordics kontorflag omkring årsskiftet,
når det er mest praktisk og skibet
ligger udlosset i formentlig i indisk havn.
Det vil få navnet Nordic Hanne
– et navn der blev ledigt, da den
sidste af de oprindelige produkttankskibe fra B&W blev solgt i
august 2007.
Nordic Hanne vil som rederiets
to andre handisize-tankere blive
beskæftiget i Mærsk-poolen, mens
den tekniske drift og bemanding
tilsvarende varetages af Seaarland
Shipping Management i Amsterdam.

Nordic Helsinki på reden ud for værftet i Ulsan i
Sydkorea. Skibet er nu under Nordics kontorflag
på vej mod Spanien som rederiets nyeste kemikalietankskib.

2 eller 340 medarbejdere i Nordic?

B

eskæftiger Nordic Tankers to eller 340 medarbejdere? Ja, det
afhænger lidt af, hvordan man gør
regnestykket op. Formelt er der kun
fastansat de to direktører på kontoret i Holstebro – alt andet er outsourcet til samarbejdspartnere i
ind- og udland. Men gør man sig et
lille tankeeksperiment og regner på,
hvor mange personer Nordic Tankers indirekte beskæftiger – så når
man faktisk til, at mindst 340 får
deres løn som følge af rederiets aktiviteter.
Langt den største gruppe er naturligvis besætningerne på de syv
sejlende skibe. Ombord er i gennemsnit 23 officerer og menige.
Men da hvert skib p.g.a. ferie, sygdom etc. faktisk på årsbasis lægger
beslag på to hele besætninger, så er
regnestykket 7 x 2 x 23 mand eller i
alt alene 322 besætningsmedlemmer beskæftiget på Nordics skibe.
Alle er direkte ansat i de selskaber
som samarbejdspartnerne har etableret med henblik på den tekniske
management. De har alle bl.a. kontorer i Østen, f. eks. i Indien, og det er
så herfra de respektive besætninger
udsendes. De tekniske managers
forsøger naturligvis at administrere
deres besætninger så rationelt som
muligt, så de kan beskæftiges på
flest mulige af de skibe, som man
driver. Der er dog en tendens til, at
besætningerne stadig oftere knyttes til et bestemt skib eller en bestemt skibstype, og således er det

ofte de samme besætninger som
vender tilbage til Nordics tankskibe.
Tidligere var besætningerne domineret af indiske officerer og phillipinske menige. Dette ændrer sig i
disse år, fordi der er opstået mangel
på veluddannede indiske officerer og
lønnen af samme årsag nærmest er
eksploderet. Det har betydet, at der
ansættes flere og flere phillipinske
officerer, og på det seneste også både
officerer og menige fra de baltiske
lande og Østeuropa. Det gælder bl.a.
ombord på rederiets to nyeste kemikalietankskibe.
Men udover skibenes besætninger
beskæftiger Nordic Tankers også indirekte en række personer hos de samarbejdspartnere som man har outsourcet en række funktioner til. Med
DIFKO er der indgået aftale om, at de
for selskabet løser en række administrative opgaver.
Hertil kommer skibenes drift –
både den tekniske og den kommercielle. Det er naturligvis umuligt at
sætte nøjagtige tal på, hvor mange
personer, det drejer sig om. Enkelte er
alene beskæftiget med opgaver for
Nordic Tankers – andre løser også opgaver for deres eget selskab eller for
andre partnere. Men et forsigtigt gæt
lyder på, at Nordic nok ”lægger beslag” på ca. 18 heltidsstillinger!
Dermed når det samlede antal ”beskæftigede” i Nordic Tankers op på
340. Hertil kommer så direktionen på
to mand – altså 342! Med flere på vej,
når nye skibe kommer til!

Et lille udsnit af Nordic Tankers 340 “ medarbejdere”! Langt de fleste er at finde blandt
besætningerne på de syv sejlende skibe.

Flådelisten
Nordic Tankers flåde ser med de seneste køb og salg således ud:

Ejerandel 100 pct. Sejler i Fjernøsten.
Anløb Singapore 8/1/2008.

Nordic Lisbeth, 72.718 TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006,
beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Anløb Puerto La Cruz,
Venezuela 31/12/2007.

Nordic Stockholm, 12.800 TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens City Class Pool. Anløb Houston
6/1/2008.

Nordic TBN001 (TBN = To Be Named), 73.000 TDW produkttankskib,
bygges på New Times Shipbuilding i
Kina til levering i august 2009. Ventes at indgå i Torm-poolen. Ejerandel
100 pct.

Nordic Helsinki, 13.000 TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea.
Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens
City Class Pool. Anløb Rotterdam
27/12/2007.

Nordic Copenhagen, 12.800 TDW
kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzens City
Class Pool. Ejerandel 100 pct. Sejler i Nordeuropa. Anløb Gøteborg
1/1/2008.
Nordic Oslo, 12.800 TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og
beskæftiget i Eitzens City Class Pool.

Nordic Ruth, 35.820 TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea, beskæftiget i Mærsk-poolen.
Ejerandel 75 pct. Anløb Rotterdam
31/12/2007.
Nordic Pia, 38.500 TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel
75 pct. Anløb Santa Panagia, Italien
30/12/2007.

Nordic Hanne, 38.500 TDW produkttankskib bygget i 2007 i Kina og
beskæftiges i Mærsk-poolen. Ejerandel 100 pct. Overtages fra Seaarland
Shipping Management januar 2008.
Anløb Haldia, Indien 7/1/2008.
Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), 37.400 TDW produkttankskib,
bygges på Hyundai Mipo Dockyard i
Sydkorea til levering maj 2009. Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct.
Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), 37.400 TDW produkttankskib,
bygges på Hyundai Mipo Dockyard
i Sydkorea til levering august 2009.
Ventes at indgå i Mærsk-poolen.
Ejerandel 50 pct.
Interesserede kan i øvrigt løbende
følge skibenes positioner på Nordic Tankers egen hjemmeside www.
nordictankers.com

Så er det endelig vinter på den nordlige halvkugle med deraf højere tankrater! Nordic Stockholm
på vej gennem nyis med kurs mod Montreal i Canada.

NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Sønderlandsgade 44,
7500 Holstebro. Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Flemming Krusell
Sørensen. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og
forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

