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3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

N

ordic Tankers A/S kom ud af
årets 3. kvartal med et overskud
på 15,4 mio. kr. (for årets ni første
måneder blev overskudet på 16,3
mio. kr.). Resultatet er tilfredsstillende og på baggrund af en periode
med en stabil dollar, giver det et
retvisende billede af driften i Nordic
Tankers.
Ellers er det netop dollarens fald
– som efter en periode med ro er
fortsat i 4. kvartal – der er den primære årsag til at året som helhed
ender under det budgetterede. For
fremover at kunne give et mere retvisende billede af selskabets drift
har bestyrelsen besluttet, at man
allerede for indeværende år overgår
til at aﬂægge regnskab i dollars (se
selvstændig artikel). På nuværende
tidspunkt vurderer selskabets ledelse, at årets resultat i dollars kommer til at ligge ca. 20 pct. under det
budgetterede.
Selvom skibene generelt har sejlet tilfredsstillende i 2006 og opnået pæne rater, så vil det således
ikke kunne undgås, at dollarfaldet
vil påvirke resultatet. Hertil kommer
at årets sidste kvartal åbnede med
meget lave rater for produkttankskibene. Årsagen hertil var ”den manglende vinter” – et fænomen som

kendes over hele Vesteuropa og i
USA. Netop årets sidste tre måneder plejer at være præget at stigende rater, fordi olielagrene skal fyldes
op inden den kommende vinter. Det
skal dog tilføjes at raterne i december har rettet sig en del, selvom kulden stadig lader vente på sig!
Et andet forhold som også kommer til at præge årets resultat er
beslutningen om, at fremrykke dokningen af kemikalietankskibet Sichem Pearl. Skibet skulle oprindeligt
først være dokket i begyndelsen af
2007, men Eitzen Chemicals forventer at markedet vil blive styrket
til næste år og har derfor valgt at
dokke skibet nu, hvor raterne er moderate. Dokningen af Sichem Pearl
i Tivat i Kroatien ventes at have en
negativ effekt på årsregnskabet på
1 mio. dollars.

Senere overtagelse
De tre skibe som selskabet har fået
leveret i 2006 – Nordic Lisbeth, Nordic Ruth og Nordic Pia – blev alle
overtaget et par måneder senere
end kalkuleret. Det har betydet
manglende indtjening – et forhold
der naturligvis også vil aﬂejre sig på
bundlinien.

Kvartalsregnskab og status pr. 30.
sept. 2006 kan i sin helhed læses på
www.difko.dk under ”nyheder”.
Nu hvor 2006 går på hæld er der
god grund til at udtrykke tilfredshed med forløbet af året. Selvom
budgettet ikke nås, så har der været
mange lyspunkter i et år præget af
mange store beslutninger og begivenheder. Nye skibe er kommet
til og andre er kontraheret. Samarbejdet med vore partnere fungerer ﬁnt, og skibene har sejlet uden
større uheld. Også organisationen i
Holstebro er på plads. Men først og
fremmest har det særlige Nordic
Tankers-koncept bevist sin bæredygtighed – også med en efterhånden ganske omfattende ﬂåde.
2006 blev for alvor året, hvor et
traditionelt Difko-selskab ﬁk vand
under kølen og blev til Nordic Tankers. I 2007 vil vi som det første rederi i mange år ”sejle ind på Børsen”.
Det kan vi alle med lidt stolte forventninger godt se frem til.
Investorer og samarbejdspartnere
ønskes en glædelig jul og et godt
nytår.
Sichem Pearls dokning er blevet fremskyndet.
Skibet har netop forladt værftet i Tivat i Kroatien og afventer nu ordre ud for Sicilien.

Køber yderligere to produkttankere

N

ordic Tankers A/S har ved Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea kontraheret to såkaldte handysize produkttankskibe. De to skibe
leveres i henholdsvis juni og november 2009 og er på 37.400 tdw. hver.
Hyundai Mipo er et af verdens
største værfter når det gælder bygning af mellemstore skibe. Det ligger i Ulsan og indgår i Hyundaigruppen, der er Sydkoreas største
industrikoncern. Værftet er grundlagt i 1975, og har siden 1996 udelukkende været et nybygningsværft
Skibene købes sammen med det
italienske rederi Zacchello og vil
blive ejet 50:50.
Nordic Tankers har i forvejen to
tilsvarende produkttankskibe, der
indgår i verdens største pool for
handy-size tankere, der administreres af A. P. Møller/Mærsk.
Med et tredje og fjerde handy-size
produkttankskib sikrer vi en konsolidering af Nordic Tankers engage-

ment i dette segment, og sender
samtidig et stærkt signal til markedet om vores seriøsitet.
Alle de store danske rederier har
på det seneste kontraheret tilsvarende skibe. Det sker bl.a. med afsæt i forventningerne om at behovet for transport af rafﬁnerede
olieprodukter vil stige i de kommende år. Dette baserer sig bl.a. på
manglen på ny rafﬁnaderi-kapacitet
i USA og Europa kombineret med
et stærkt stigende forbrug – især i
Asien. Dette vil dels øge behovet for
transport af rafﬁnerede olieprodukter over lange afstande, men også
øge behovet for regional distribution, hvortil handy-size skibe er særdeles velegnede.
De nye skibe er meget lig Nordic
Pia. De er marginalt mindre, men
lidt mere ﬂeksible på lastanlægget. De forsynes med en nyudviklet
B&W-hovedmaskine, der kan give
dem en fart fuldt lastet på 15 knob,

men med et brændstofforbrug, der
er 10 pct. lavere end Pia´s.
Skibene bliver 184 meter lange og
27,4 meter brede og forsynes med 12
lasttanke.
Købet af de to nye skibe bringer
Nordic Tankers ﬂåde op på i alt 12
skibe på tilsammen 423.323 tdw.
Gennemsnitalderen for de sejlende
skibe er på kun godt syv år. kemikalietankskibe.
Udover de to handy-size produkttankskibe har Nordic Tankers bestilt
en større 73.000 tdw stor produkttanker ved New Times Shipbuilding i Jingjiang ved Yangtze-ﬂoden i
Kina. Værftet er en del af China State Shipbuilding Corporation, CSSC.
Dette skib ventes leveret i august
2009.
Luftfoto af Hyundai Mipo Dockyard i Ulsan
i Sydkorea. Det er her de to nykontraherede
produkttankskibe skal bygges. De vil blive
leveret i midten - henholdsvis slutningen af
2009.

To nye i bestyrelsen

B

estræbelserne på at supplere
Nordic Tankers bestyrelse med
to eksterne medlemmer med ledelseserfaring fra shipping-området
har nu båret frugt. I december 2006
er den administrerende direktør for
Clipper Gruppen Søren Halsted og
tidligere direktør i A. P. Møller Tage
Bundgaard begge indtrådt i bestyrelsen.
Søren Halsted har som administrerende direktør for Clipper Gruppens kommercielle
hovedsæde
i København
været medvirkende til
rederiets
markante
ekspansion. Han har i en lang årrække udgjort en del af ledelsen i
gruppen – de seneste 6 år som administrerende direktør for det danske holding-selskab Clipper Group
A/S, hvorfra han fra årsskiftet overgår til posten som bestyrelsesformand.

Tage Bundgaard har i sine mange
år hos A. P.
Møller beklædt en
lang række
ledende
poster. Han
har bl.a. været direktør
for Maersk
Contractors
og Maersk
Tankers. Han forlod rederiet i begyndelsen af 2005 og er efterfølgende
indtrådt i ﬂere danske og udenlandske selskabers bestyrelser bl.a. Viking Supply Ships A/S og Ocean Rig
ASA i Norge.
Formanden for Nordic Tankers
A/S, direktør, cand. jur. Mogens
Buschard siger: ”Forud for selskabets forventede børsintroduktion
til næste år har det været et stort
ønske for os at supplere bestyrelsen
med et par ”tunge drenge” fra rederierhvervet. Det er nu lykkedes, og
dermed sender vi også et klart signal om at vi har taget endnu et solidt skridt i retningen af at omdanne et traditionelt Difko-selskab til
et moderne og fuldt professionelt
dansk rederi”.

Nordic Pia overtaget

N

ordic Tankers A/S har nu formelt overtaget det 38.500 tons
dødvægt store produkttankskib
Nordic Pia. Skibet er nybygget på
Guangzhou Shipyard International
i Kina. Det er en såkaldt handysizetanker og det andet skib af typen
som rederiet har købt.
Nordic Pia ejes med 75 pct. af Nordic Tanker A/S og med 25 pct. af den
italienske samarbejdspartner Zacchello. Skibet beskæftiges i verdens
største pool for den type tankskibe,
der ledes af Maersk Tankers i København.

Selvom skibet ﬁk Nordics navn i
forbindelse med overtagelsen fra
det kinesiske værft, så blev det af en
række tekniske årsager først endeligt overdraget til selskabet, da det
for en måned siden anløb La Coruna
i Nordspanien. Herfra sejlede det til
Lagos i Nigeria, hvorfra det nu igen
er på vej mod Europa.

Fyldte rundt

N

ordic Tankers første ansatte, direktør Claus Breitenbauch, har
rundet det skarpe hjørne. Det blev
markeret ved en reception i IDA Ingeniørforeningens lokaler i København den 14. december.
Mange forretningsforbindelser
– ikke mindst fra rederierhvervet –
lagde vejen forbi for at ønske Claus
tillykke med de 50 år.

Værdi af
anparter

M

ed udgangspunkt i det ikke
reviderede regnskab for årets
tre første kvartaler har selskabets
revisor – Deloitte – beregnet den
teoretiske, regulerede værdi af selskabets anparter. Der er reguleret
for værdiudsving i markedsværdien
for selskabets aktiver og for faldet
i dollarkursen. Med disse forbehold
er revisoren nået frem til en værdi
pr. anpart på kr. 29.800,- mod kr.
29.500,- pr. 30. juni 2006.
Beregningen er foretaget på
grundlag af det faktiske antal anparter – altså medregnet værdien af
selskabets egne anparter.
Til sammenligning lyder bedste
aktuelle købstilbud på Difko Børs
A/S på kr. 30.800,-. Her oplyser man
dog, at der er gennemført handler
til kr. 31.300,- - det er den højeste
”ofﬁcielt” registrerede pris på 47-anparter nogensinde.
Tendensen med højere kurser på
selskabets anparter er således fortsat i 3. kvartal – om end moderat.

Nødlidende anparter

D

et er en kendt sag, at Difko 47’s
tidligere problemer har betydet
at mange anparter er blevet nødlidende og har måttet overtages af
selskabet. Der er også løbende gennemført inkassoforretninger, så de
der til enhver tid har svaret sit ikke
kom til at lide under dårlige betalere.
Denne proces er nu ved at være
gennemført. Det faktiske antal an-

parter er senest opgjort til 16.893,
mens selskabet selv ejer 4.072 anparter.
Tilbage er kun ca. 35 nødlidende
anparter, som det ikke har været
muligt at tage tilbage. Det drejer
sig typisk om anparter der indgår i
en verserende retssag eller et uafsluttet dødsbo.

Overgår til dollars

B

estyrelsen har tidligere besluttet, at man fra 2007 vil overgå
til at offentliggøre regnskabet i dollars. Det vil give et mere retvisende
billede af rederiets aktiviteter, da
næsten alle indtægter og udgifter
afholdes i dollars.
På baggrund af bl.a. den uro der i
dette efterår har været omkring dollaren er det imidlertid besluttet, at
denne ændring vil ske allerede for
indeværende regnskabsår – altså for
2006. Dette vil gøre det lettere for
bl.a. investorerne løbende at følge
det reelle driftsresultat af selskabets aktiviteter. Det vil også betyde,

at man vil få et mere reelt billede af
driften i selskabet, og kursreguleringerne vil aﬂejre sig direkte i selskabets egenkapital, når den omregnes
til danske kroner.
Samtidig vil man overgå til de internationale regnskabsstandarder
– de såkaldte IFRS-regler. Dette er
også foranlediget af beslutningen
om at søge optagelse på den store
OMX-børs.
Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for Difko Administration A/S og selskabets revisor Per
Buhl, Deloitte, til at tage sig af det
praktiske i den forbindelse.

Nordea valgt

B

eslutningen om at lade Nordic
Tankers notere på OMX i København betyder også, at det bliver selskabets sædvanlige bankforbindelse – Nordea – der kommer til at stå
for børsintroduktion og emission.
OMX kræver i modsætning til
First North ikke nogen ”særlig rådgiver”, og bestyrelsen har derfor fundet det naturligt at overlade opgaven med børsintroduktionen til Nordea, som man har samarbejdet med
i mange år.
Nordea har en førende position
som rådgiver indenfor børsnoteringer på OMX, og er desuden en
af verdens største banker indenfor
shipping – forhold der også har spillet en afgørende betydning for bestyrelsens beslutning.

CEC Delta er det ene af rederiets to mindre
multipurpose-skibe. Delta har netop krydset
Atlanten på vej fra Caraibien til Europa med
forventet ankomst til Rotterdam lige efter jul.

Flot omtale

På OMX

I

B

nteressen for Nordic Tankers stiger for hver dag.
Det gælder også i pressen,
hvor vi på det seneste har
kunnet notere en række
markante artikler i dagblade og danske og internationale tidsskifter.
Mest bemærkelsesværdig har været en
otte sider lang artikel
i Berlingskes Nyhedsmagasin.
Vi har ladet fremstille et særtryk af
denne artikel, som
er sendt til alle investorer. Kontoret
råder over et restoplag, som evt.
interesserede er
velkomne til at
rekvirere.
Verdens største og mest
anerkendte shipping-avis
– London-baserede Lloyd’s List – bragte nyheden om
Nordic Tankers to nye bestyrelsemedlemmer på sin forside.

estyrelsen har længe overvejet
hvilken børs Nordic Tankers skulle introduceres på. Nu er det besluttet at det bliver OMX i København
under Den Nordiske Børs.
Når man har endt med at vælge
”den store børs” frem for den alternative markedsplads First North
skyldes det ﬂere forhold. Den besøgsrunde selskabets ledelse har
gennemført til en række institutionelle investorer og banker efterlod
et klart indtryk af, at de ville anbefale OMX. Opstarten af First North har
også været præget af usikkerhed, og
især professionelle investorer har
været noget reserverede i forhold til
denne børs. Endelig har det spillet
ind, at Nordic Tankers med sin størrelse passer bedre til OMX.
Det er også endeligt besluttet at
søge at kombinere børsintroduktionen med en emission i størrelsesordenen 150-170. mio. kr. Meget vil dog
afhænge af ”børsklimaet” i begyndelsen af 2007, idet Nordic Tankers
fortsat ventes optaget på børsen i
løbet af juni.

Kontor på plads

N

ordic Tankers nye kontor i Holstebro er nu endeligt på plads.
Det er indrettet med kontorer til de
to eneste ansatte, Flemming Sørensen og Claus Breitenbauch. I tilknytning hertil er der et mindre konferencerum.
Kontoret blev uofﬁcielt indviet
den 29. november, da der blev holdt
ekstraordinær generalforsamling i
Difko 47. Forud herfor var bestyrelsens samlet. Repræsentantskabet
ﬁk også lejlighed til at se de nye
kontorer, mens generalforsamlingen dog måtte holdes i et større
lånt lokale hos Difko.
Kontoret er bl.a. udsmykket med
billeder af rederiets skibe samt en
stor ﬂot model af Nordic Pia.

Det nye kontor i Holstebro er nu kommet på plads. Her er det Nordic Tankers direktion med Flemming Sørensen (tv) og Claus Breitenbauch, der har taget det nye konferencelokale i brug. I baggrunden skimtes den ﬂotte model af Nordic Pia.

Flådelisten
Nordic Tankers ﬂåde ser med de seneste køb således ud:
Nordic Hanne, 84.000 TDW produkttankskib bygget på B&W i 1987,
beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. På vej fra Singapore til
Rotterdam.
Nordic Lisbeth, 72.718 TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006,
beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. På vej fra Singapore til
Europa. Forventes at passere Suez
25. december.
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.
Sichem Copenhagen, 12.800 TDW
kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea, beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 50 pct. Er beskæftiget i Nordeuropa.

Sichem Oslo, 12.800 TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea,
beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 50 pct. Forventes at
ankomme til Singapore den 23. december.

Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), 37.400 TDW produkttankskib,
bygges på Hyundai Mipo Dockyard
i Sydkorea til levering november
2009, ventes at indgå i Maerskpoolen. Ejerandel 50 pct.

Sichem Pearl, 10.330 TDW kemikalietanker bygget i 1994 i Japan, beskæftiget af Eitzen Chemical. Ejerandel 50 pct. Afventer ordre ud for
Augusta på Sicilien.

CEC Daisy, 4.110 TDW multipurpose
fragtskib bygget i 1991 i Danmark,
beskæftiget i CEC-poolen. Ejerandel
80 pct. Sejler fortsat mellem New
Zealand og øerne i det sydlige Stillehavet.

Nordic Ruth, 35.820 TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea,
beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. På vej fra Antwerpen til
Nouathibou i Mauritanien.
Nordic Pia, 38.500 TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel
75 pct. På vej fra Lagos til Europa.
Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), 37.400 TDW produkttankskib,
bygges på Hyundai Mipo Dockyard i
Sydkorea til levering juni 2009, ventes at indgå i Maersk-poolen. Ejerandel 50 pct.

CEC Delta, 4.110 TDW multipurpose
fragtskib bygget i 1993 i Danmark,
beskæftiget i CEC-poolen. Ejerandel
80 pct. På vej fra Caraibien til Europa – forventet ankomst Rotterdam
26. december.
Interesserede kan i øvrigt løbende
følge skibenes positioner på Nordic
Tankers egen hjemmeside
www.nordictankers.dk

Nordic Hanne – det eneste af de
oprindelige tre produkttankskibe
fra B&W, der er tilbage i Nordics
ﬂåde. Selvom hun efterhånden har
næsten 20 år under kølen, fremstår
hun fortsat særdeles præsentabel!
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