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seneste tids kraftige fald i skibspriser
er disse værdier lavere end skibenes
hidtidige bogførte værdier – Nordic
Tankers har bl.a. måttet nedskrive
skibsværdierne med yderligere USD
58.9 mio. i tredje kvartal. Det medfører, at de nye aktier i Nordic Tankers
vil blive udstedt til en transaktionskurs, der svarer til kr. 16,86 pr. aktie.

• Nordic Tankers går fra at være ”tonnage provider” til et egentligt rederi, idet rederiet overtager Clippers’
tankskibsorganisation med ca. 120
medarbejdere, der fremover vil stå
for den kommercielle og tekniske
drift af størstedelen af den samlede
flåde, herunder ca. 55 kemikalie- og
produkttankskibe, der fortsat ejes af
Clipper.

• Prisen for denne del af aftalen er min.
USD 7,5 mio. og maks. USD 15,0 mio.,
og er afhængig af organisationens
fremtidige indtjening. Som en del af
købssummen stiller Clipper en underskudsgaranti på op til USD 11,0
mio.

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det
”nye” Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende.

S

pændende vækst- og konsolideringsaftale forelægges aktionærerne på
en ekstraordinær generalforsamling
den 17. december i år.
Ambitionen er at gøre Nordic Tankers
til en ledende, global operatør af kemikalietanksskibe på mellem 5.000 og
25.000 tons dødvægt. Det er essensen
af den aftale, som rederiets bestyrelse
nu lægger frem til godkendelse på en
ekstraordinær generalforsamling den
17. december i Falkoner Center i København. Godkendes aftalen betyder det, at
dele af Clipper Groups’ kemikalietankskibsaktiviteter og hele dets tankskibsorganisation sammenlægges med Nordic Tankers, og der skabes en betydelig
global operatør med ca. 70 skibe og ca.
120 medarbejdere.
Samtidig indtræder Clipper som betydelig aktionær i Nordic Tankers og stiller
desuden kapital til rådighed.
Aftalen forventes gennemført primo
januar 2010 og det er planen, at Nordic
Tankers’ bestyrelse fortsætter uændret

frem til den ordinære generalforsamling
i april, hvor Clipper vil få tilbudt to bestyrelsespladser.
Transaktionen har følgende hovedelementer:
• Clipper indskyder fem nyere kemikalietankskibe i Nordic Tankers, som
dermed kommer til delvist at eje 15
skibe herunder også egentlige produkttankskibe.

• Som ”betaling” herfor opnår Clipper
gennem udstedelse af nye aktier i
Nordic Tankers en ejerandel på ca. 30
pct. samt et gældsbrev på ca. USD 3
mio.

• Derudover vil minoritetsejere i de
fem indskudte skibe blive tilbudt
nye aktier og kan i alt nå op på en
ejerandel i Nordic Tankers på 14 pct.
Værdifastsættelsen af både Nordic
Tankers’ skibe og de indskudte skibe
fra Clipper er baseret på et gennemsnit af to internationale, uafhængige
skibsmægleres vurdering af de enkelte skibes markedsværdi. Pga. af den

• For at sikre den kortsigtede driftsfinansiering yder Clipper et lån til Nordic Tankers på USD 6 mio. og stiller
desuden en lånefacilitet til rådighed
på op til USD 7,5 mio. over de næste
tre år.

• Som led i transaktionen refinansieres
Nordic Tankers bankgæld – dels gennem afdragshenstand og dels gennem en lempelse af låneklausuler.
• For yderligere at styrke driften og
mulighederne for fremover at deltage aktivt i konsolideringen af tankskibsmarkedet planlægges en aktieemission på op til USD 40 mio. med
fortegningsret for eksisterende aktionærer i foråret 2010. Clipper har til
hensigt, at ville tegne sin forholdsmæssige andel.

• Nordic Tankers bestyrelsesformand
Klaus Kjærulff fortsætter på sin post,
mens nuværende adm. direktør i Clipper Tankers, Tommy Thomsen, bliver
nye CEO.
På Nordic Tankers’ hjemmeside –
www.nordictankers.dk – under Investor
Relations/Selskabsmeddelelser findes
en fondsbørsmeddelelse, der i detaljer
gennemgår aftalen. Her kan man også
finde regnskabsmeddelelsen for tredje
kvartal 2009.

Det bør blive et klart ja!

D

en tidligere formand Mogens
Buschard er ikke i tvivl – det er den
rigtige løsning – også for de mange
mindre aktionærer.
”Det er den eneste rigtige løsning, og
jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt.
Det bør blive et rungende klart ja fra aktionærerne!”
Ordene kommer fra Mogens
Buschard, Nordic Tankers’ tidligere formand, og manden der stod i spidsen, da
det gamle DIFKO-kommanditselskab 47
tog en dristig beslutning og blev omdannet til et børsnoteret rederi. I dag
har han fortsat plads i bestyrelsen.
”I starten var jeg måske lidt skeptisk,
bl.a. fordi den model – som nu lægges
frem – på næsten alle områder bryder
med den forretningsmodel, som oprindeligt var grundlaget for Nordic Tankers.
Men jeg er blevet overbevist, og er i dag
slet ikke i tvivl om, at jeg uden betænkeligheder vil anbefale aktionærerne at
godkende bestyrelsens forslag.”
Mogens Buschard siger, at krisen har
været med til at få ham til at ændre opfattelse:
”Vi må erkende, at verden har ændret
sig markant, og at Nordic Tankers med
sin størrelse og koncept rammes ekstra
hårdt af markedssituationen. Vi kunne
måske i en periode sejle videre for halv
kraft og med slukkede lanterner, men
det ville være en stakket frist helt og
holdent på bankernes betingelser og
uden muligheder for at udvikle rederiet”, siger han.

Mogens Buschard retter især sin appel om opbakning til de mange små
aktionærer:
”Vi har stadig ca. 6.000 aktionærer,
og det er jeg faktisk lidt stolt over. For
det betyder, at de fleste af de gamle
DIFO-47 anpartshavere – som gik med
over i det nye børsnoterede Nordic Tankers – har holdt fast, selvom udviklingen
bestemt ikke har været positiv for dem.”
”Ingen kan vel fortænke mig i at denne store gruppe af småinvestorer har
en særlig plads i min bevidsthed. De var
loyale, da vi gik på Børsen, og da rederiet
var kommet på ”fjendtlige hænder” stod
de last og brast med den gamle bestyrelses kamp for at erobre Nordic tilbage.
Det er jeg stadig meget taknemlig og
ydmyg overfor – derfor er det også afgørende for mig, at det er den rigtige løsning, jeg nu anbefaler dem at stemme
for.”

Husk fuldmagter!
Mogens Buschard tilføjer, at det er vigtigt at afgive fuldmagt til bestyrelsen,
hvis man ikke selv kan møde op på den
ekstraordinære generalforsamling. Det
vil kunne sikre et komfortabelt og klart
ja og sende et signal til omverdenen om,
at aktionærerne ikke er i tvivl.
”Uden at ville forfalde til sentimentalitet, så synes jeg godt, at vi gamle kommanditister kan tillade os at ranke ryggen. Først måtte Danmarks største kommanditselskab så grueligt meget igennem, og nu bliver det så rygraden i det

som på sigt meget vel kan blive verdens
måske største tankrederi på sit område.
Den historie kan godt tåle at blive fortalt endnu engang!”
Den gamle bestyrelsesformand benytter også lejligheden til at kippe med
flaget for den nuværende bestyrelsesformand Klaus Kjærulff.
”Han har udført et imponerende stykke arbejde, som jeg simpelthen ikke tror
nogen andre i dette land kunne have
løftet. Det kan kun aftvinge den dybeste
respekt, og som aktionærer må vi være
særdeles tilfredse med, at han har tilbudt at fortsætte som formand og sikre
”sit” projekt.”
Mogens Buschard ønsker også at
fremhæve rederiets bankforbindelse
Nordea, som han fastslår under hele forløbet har spillet en afgørende, konstruktiv og fremadrettet rolle.
”Føj hertil, at vi med Tommy Thomsen
får en leder i verdensklasse, som alle i
tankverdenen allerede kender og som
nyder stor international anerkendelse.
Det kan kun gå godt”, slutter Mogens
Buschard, der glæder sig til at møde
mange af de gamle aktionærer fra ”barrikaderne” til den ekstraordinære generalforsamling i Falkoner Center.

En solid platform skal sikre profitabel vækst

E

n kendt og respekteret shippingmand på broen i ”det nye” Nordic
Tankers, som nu tager form.
Det er en af de absolut ”tunge drenge”
i international shipping, der kommer til
at stå i spidsen for ”det nye” Nordic Tankers, hvis den ekstraordinære generalforsamling den 17. december godkender
bestyrelsens indstilling. Tommy Thomsen har hele sit voksne liv været beskæftiget indenfor rederierhvervet, og i de
seneste mange år på højeste plan. Fra
en stilling som skibsreder i A. P. MøllerMærsk kom han i 2008 til Clipper Group
og blev leder af tankskibsafdelingen
og samtidig en del af rederigruppens
øverste ledelse – den såkaldte Executive
Committee.
Nu ændres kursen så igen – eller devieres er måske mere retvisende. For i
spidsen for Nordic Tankers kommer han
først og fremmest til at være chef for
den stab af medarbejdere i Danmark og
i udlandet, som han allerede kender fra
Clipper. Hertil kommer at grundstammen af skibe også hentes fra Clipper
– både i form af de skibe som indskydes,
men især i form af de mange skibe, som
overføres på management vilkår.
”Det er en usædvanlig spændende
opgave og udfordring. Vi er midt i den
måske værste krise i international shipping, hvor alle kæmper for at overleve.
Alligevel har der været overskud og
kreativitet til at forhandle denne model
på plads.”
”Med denne aftale etableres en solid platform, som kan sikre fremtidig og
profitabel vækst for både Clipper Tankers’ og Nordic Tankers’ samlede flåder.
Vi ser alle frem til at komme i gang med
de nye spændende udfordringer og arbejdet med at sikre en langsigtet værditilvækst for alle aktionærer i Nordic Tankers”, siger han.
Om baggrunden for at Clipper valgte
denne model frem for at stå alene eller finde andre samarbejdspartnere,
siger Tommy Thomsen, at rederiet ikke
har haft intentioner om selv at lade sig

Clipper Nora er et af de fem kemikalietankskibe som Clipper skyder ind i Nordic Tankers. Skibet er under dansk flag,
bygget i 1997 og på 5.810 tdw.

børsnotere, men at man på den anden
side har identificeret børsplatformen
som et attraktivt grundlag for vækst.
”Det gælder ikke mindst i det nuværende marked og ikke mindst på tankområdet. Især markedet for kemikalietankskibe er særdeles fragmenteret, og
præget af mange mindre spillere, både
nye og etablerede. Nu, hvor vi oplever
historisk dårlige rater, sætter det rederne under pres, også fordi finansieringen
er blevet meget vanskeligere. Det er en
helt ny situation, hvor vi utvivlsomt vil
blive vidne til et udskilningsløb, hvor de
stærkeste aktører på markedet vil stå i
spidsen for en markant konsolidering.
Det er denne udfordring og de muligheder, vi nu klæder os på til at være aktiv
deltager i.”

Ledende global aktør
Grundlaget for de ambitioner og den
strategi sammenlægningen hviler på er
sammenfattet i et notat med titlen ”The
Nordic Ambition”. Heri beskrives i detaljer visioner, missioner og ambitioner,
som med et tidsmæssigt sigte, der hedder 2013, skal gøre Nordic Tankers til en
ledende global operatør.
”Vi lægger jo ud med en betydelig
flåde, som kommer til at omfatte ca. 70
skibe. Dermed er vi fra starten et betydeligt internationalt rederi på området
for kemikalietankere i segmentet 5.00025.000 tons dødvægt. Men med en stab
på ca. 120 medarbejdere er der kapacitet
til at håndtere en endnu større flåde.
Derfor – og fordi markedsmulighederne

er der – er det forventningen, at vi indenfor en kortere årrække vil øge flåden
til det dobbelte. Tommy Thomsen understreger, at vækststrategien på den
korte bane primært sigter mod kemikalietankskibe. Derfor forbliver de egent
lige produkttankskibe – som Nordic
Tankers ejer – da også i deres respektive
pools hos henholdsvis Torm og Mærsk.
”Men på sigt vil vi sideløbende vurdere mulighederne for at udvikle vort
engagement på markedet for produkttankskibe.”

Fokus på ”shareholder value”
Tommy Thomsen siger videre, at han i
høj grad har aktionærernes tarv for øje.
”Det er jo ikke et mål i sig selv, at skabe et stort internationalt rederi og en
professionel og effektiv arbejdsplads.
Som børsnoteret selskab har vi en forpligtelse til stedse at have fokus på
”shareholder value” målt på afkast og
kursudvikling.”
Den forventede nye CEO lægger ikke
skjul på, at det er et helt nyt Nordic Tankers, som vil være resultatet, hvis aktionærerne siger ja.
”Nordic Tankers i dag er en såkaldt
”tonnage provider” med en minimal
egen-organisation, hvor såvel den kommercielle som den tekniske drift er overladt til samarbejdspartnere. I gode tider
for skibsfarten kan det være en udmærket model, men når krisen strammer til
betyder det også, at de skruer, man har
at justere på, er få, og at mulighederne
for tilpasning er begrænsede. Nu bliver
vi et ”rigtigt” rederi, der selv har ansvaret for at beskæftige skibene optimalt
og sikre en effektiv og rationel teknisk
drift. Det giver os muligheder for en flerstrenget vækststrategi, og med en ledende position på markedet giver det os

et bedre udgangspunkt for at nedsætte
risici og afbøde konjunkturudsving over
tid.”
Et sådant markant skifte er naturligvis kun muligt, fordi det som en del af
planen indgår, at Nordic Tankers køber
hele Clippers tankskibsorganisation.
Den omfatter i dag ca. 120 medarbejdere placeret i Harbour House på Nordhavnen i København og udstationerede
medarbejdere på to kontorer i USA og et
i Columbia.
”Fra dag ét råder vi dermed over erfaring, kompetencer og netværk, som
det normalt vil tage år at opbygge. Kunderne ved, at vi kan tilbyde et sikkert,
pålideligt og kvalificeret produkt – det
skal vi ikke først ud at bevise, og det er
udover prisen helt afgørende, når afskiberne skal beslutte sig og vælge rederi
og skib på et marked, hvor udbuddet
overstiger efterspørgslen.”
”Vi er klar til at søsætte et nyt Nordic
Tankers med en ny forretningsmodel, en
ny profil og et andet fokus. Det er naturligvis suverænt aktionærerne, som træffer beslutningen, men jeg håber, at man
også vil bemærke, at vi hos Clipper tror
så meget på modellen, at vi har valgt at
gå ind med godt 30 pct. af aktiekapitalen og oveni sælger vores tankskibsorganisation. Det har vi naturligvis kun gjort
efter lange og grundige overvejelser, og
fordi vi tror, det sikrer en langsigtet profitabel vækst til glæde for alle parter.”
”Det ligger desværre udenfor vores
magt at afblæse krisen, men bliver det
”nye” Nordic Tankers en realitet, står vi
meget bedre rustede til at klare os gennem stormen – og mindst lige så vigtigt,
vi har det bedste udgangspunkt for at
spille en afgørende rolle som en ledende
global aktør, når stormen har lagt sig”,
fastslår Tommy Thomsen.

Clipper Group overtog i 2005 rederiet
Wonsild & Søns shippingdel og dermed
flere kemikalietankere, bl.a. 5.764 tons
dødvægt store Nadja, der nu som Clipper
Nadja overtages af Nordic Tankers, hvis
aftalen godkendes.

Kom og bak op om bestyrelsens forslag!

D

et er ikke bare en rigtig og fremadrettet løsning – den er også nødvendig, siger bestyrelsesformanden.
”Det er den rigtige – men også den
nødvendige løsning. Derfor er det også
med stor overbevisning, at jeg på bestyrelsens vegne varmt anbefaler, at man
stemmer ja til det nye samarbejde på
den ekstraordinære generalforsamling.”
Med disse ord sender Nordic Tankers’
bestyrelsesformand Klaus Kjærulff nu
afgørelsen om rederiets fremtid videre
til aktionærerne.
”På den ordinære generalforsamling
i april lancerede vi under overskriften
Rebound 2012 en plan, der bl.a. omfattede, at vi ville afsøge mulighederne for
alliancer, partnerskaber eller egentlig
fusion. Det har bestyrelsen efterlevet, og
hver sten er blevet vendt. Den løsning,
vi nu anbefaler, er ikke den sidste mulighed, men det er uden nogen tvivl den
bedste”, siger han.
Og Klaus Kjærulff lægger ikke skjul på,
at en løsning skulle findes:
”Krisen er jo taget yderligere til, og
i de markeder, hvor vore skibe er beskæftiget, er det for tiden ikke muligt
at tjene penge. Det rammer naturligvis
et lille rederi som Nordic Tankers med
få ensartede skibe og uden egen kommerciel og teknisk organisation ekstra
hårdt. Resultatet for tredje kvartal taler
sit eget tydelige sprog herom.”
”Derfor skulle der findes en løsning –
en videreførelse af Nordic Tankers på det
eksisterende grundlag var ikke holdbart.
Men når det er sagt, så synes jeg, at det
er lykkeligt, at det er lykkedes at finde
en løsning, som ikke bare er overlevelse,
men som peger frem, og som med et
slag rykker rederiet op i en helt anden
international klasse, som en betydelig
aktør på markedet”, siger han.
Klaus Kjærulff skjuler ikke sin glæde
over, at løsningen blev fundet sammen
med Clipper:
”Det er en anerkendt og gennem-professionel rederigruppe, som der står stor

Nordic Copenhagen – kemikalietanker
fra 2005 – er et af skibene i den nye
flåde, som skal sikre Nordic Tankers en
central rolle på markedet.

respekt omkring. Nu henter vi så hele
Clippers dygtige stab på tankområdet
over til os, og får med Tommy Thomsen
som ny adm. direktør en af rederierhvervets dygtigste ledere i spidsen. Det synes jeg godt, vi kan være lidt stolte af, og
jeg er sikker på, at aktionærerne vil kunne se perspektiverne og bakker op bag
indstillingen.”
Nordic Tankers formand understreger,
at det også er vigtigt, at der tillige er forhandlet en finansiel saltvandindsprøjtning på plads.
”Det vil ikke være rigtigt at sige, at
Nordic Tankers eksistens er truet uden
denne aftale. Men jeg vil ikke lægge
skjul på, at vi også har været under pres
fra bankerne for at finde en bæredygtig og fremadrettet løsning. Den er nu
fundet, og det er tilmed en model, som
giver os gode muligheder for fremover
at deltage i konsolideringen og udnytte
det historiske lavpunkt tankmarkedet
befinder sig i. Det kan gøre Nordic Tankers til en ledende global operatør af
kemikalie- og produkttankskibe. Det er
en happy beginning!”

Fortsætter som formand
Klaus Kjærulff tror selv fuldt og fast
på sammenlægningen. Derfor har han
også sagt ja til at fortsætte som for-

mand for Nordic Tankers’ bestyrelse
– også når Clipper som storaktionær
ventes at få to pladser i bestyrelsen.
”Det har jeg. Både fordi jeg er overbevist om, at det vi anbefaler er det rigtige,
og fordi jeg føler en forpligtelse til, at
være med til at sikre, at det nye Nordic
Tankers, vi søsætter, er ship shape.”
Klaus Kjærulff understreger, at den
løsning, som man har fundet frem til,
også giver flere andre fordele. For det
første forventer man, at Nordic Tankersaktien bliver mere likvid med en betydelig større omsætning end i dag. Desuden vil en storaktionær som Clipper
også betyde et vist værn mod fjendtlige
anslag, som det rederiet – sin unge alder til trods – allerede har oplevet.
”Derfor er det også min overbevisning, at vore tusinder af loyale og tålmodige aktionærer vil bakke op om
løsningen. Det har ikke været let at være
dem, og jeg kan heller ikke love, at der
er guld og grønne skove bag den næste
pynt. Det jeg kan love er, at vi får skabt
grundlaget for en spændende fremtid
med optimale muligheder for at tage
del i opsvinget, når det kommer. Og det
skal nok komme – det har jeg været
længe nok i branchen til, at jeg tør konkludere – uden dog at ville sætte klokkeslæt på!”

Her er den nye ledelse
Siger aktionærerne ja til sammenlægningsplanen på generalforsamlingen
den 17. december, bliver det med en helt
ny ledelse af Nordic Tankers.
I spidsen som CEO udpeges den nuværende adm. direktør i Clipper Tankers
og medlem af Clipper Groups Executive
Committee Tommy Thomsen.
Tommy Thomsen – der er årgang 1957
– møder til sit nye job med en solid ballast fra den internationale shipping-verden. Han er oprindeligt uddannet hos
A. P. Møller-Mærsk, hvor han i 1980 afsluttede rederiets egen shippingskole.
Sit første lederjob fik han i 1991, hvor
han blev udnævnt til underdirektør i
Mærsk Tankers med ansvar for gruppens
samlede tankskibsaktiviteter. I denne
periode gennemførtes også et internationalt management program på Harvard
Business School.
I 1995 gik turen til USA, hvor han blev
president og CEO i Maersk Inc. og dermed ansvarlig for A. P. Møller-Mærskgruppens aktiviteter i Nordamerika,
Mexico og Central- og Sydamerika. I
denne periode omfattede topjobbet ca.
5.000 medarbejdere og 100 kontorer
inden for salg, kundeservice, rederivirksomhed, trucking, equipment og terminaloperation.
I 2001 blev Tommy Thomsen hentet
tilbage til hovedkontoret på Esplanaden
i København som skibsreder og partner. Ansvarsområderne var bl.a. Mærsk
Tankers, containerforretningens globale
landorganisation, Mærsk Logistics og
opbygning og udvikling af APM Termi-

nals som et selvstændigt forretningsområde.
Med denne imponerende ”lyseblå”
karriere i bagagen blev han i 2008 partner i Clipper Group og CEO for Clipper
Tankers med udgangspunkt i det nye
hovedsæde i Harbour House i Københavns Nordhavn.
Med sig til at løse den spændende
og udfordrende nye ledelsesopgave har
Tommy Thomsen sammensat følgende
team:

Christian Hassel, CFO, nuværende Executive Advisor i Clipper og tidligere direktør i Carnegie Investment Banking.
Jens Pontoppidan, Senior Vice President, i dag adm. direktør i Nordic Tankers, hvortil han kom fra en stilling som
General Manager i Torm.
Claus Thornberg, Senior Vice President, nuværende COO i Clipper Tankers.
Oprindelig kaptajn, men også med en
baggrund som direktør i norske Camillo
Eitzen.

Sådan ser Nordic Tankers nye ledelse ud,
hvis planerne realiseres: Fra venstre Senior
Vice President Jens Pontoppidan, Senior
Vice President Claus Thornberg, CEO Tommy Thomsen og CFO Christian Hassel.
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