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Over 100.000
dollar dagen

Kjøper seg større

PG Flow Solutions lar
seg ikke skremme av
nedturen i offshore. Nå
overtas en britisk
pumpeprodusent.
INDUSTRI

Stortankratene
passerte 100.000
dollar fredag. Sist det
skjedde var i 2008.

Bjørn Segrov
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SHIPPING

Bjørn Segrov
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Mens offshore serviceskipsrederiene sliter tungt og må sende en
stor del av flåten i opplag, er det
gode tider for rederier som frakter råolje. Ved inngangen til helgen kunne store råoljetankskip på
rundt 300.000 dødvekttonn leies
ut for 104.000 dollar (vel 870.000
kroner) dagen fra Den arabiske
gulfen (AG) til Japan. Ifølge Baltic
Exchange steg timecharterinntjeningen på denne strekningen
med 12.400 dollar fra torsdag til
fredag.
TradeWinds viser til at skipsmeglerhuset Howe Robinson Partners mener det nå er liten nedside
i tankratene på kort sikt.

Opp 126 prosent

Clarksons Platous analyseavdeling
i Oslo oppgir en gjennomsnittsinntjening for de største tankskipene
på 85.600 dollar i forrige uke. Akkumulert hittil i år har 300.000-tonnerne oppnådd en dagrate på
54.700 dollar. Det er 126 prosent
mer enn på samme tid ifjor.
For de mellomstore tankskipene, suezmax-ere på 160.000
dødvekttonn, falt markedet noe
tilbake i forrige uke og endte
med et snitt på 41.000 dollar per
skip per dag. Der ligger også
gjennomsnittsinntjeningen så
langt i år for denne tonnasjetypen.

John Fredriksens Frontline må
seile inn 24.500 dollar dagen for å
dekke alle kostnadene på sine
stortankere, mens suezmax-flåten
greier seg med 21.000 dollar per
skip per dag.

Gode utsikter

Børsnoterte Frontline og Frontline
2012, som handles i det unoterte
markedet, har 24 store råoljetankere og 17 suezmax-ere i flåten.
– Utsiktene er mer positive enn
på lenge, sa Fredriksens tanksjef
Robert Hvide Macleod til DN for to
uker siden.
Herbjørn Hanssons Nordic
American Tankers eier og driver 23
suezmax-tankskip. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen
har seks slike skip og Tom Chr.
Steckmests Viken Shipping i Bergen tre suezmax-ere.
Det børsnoterte amerikanske
rederiet DHT Holdings, som drives
fra Oslo, eier 14 stortankere og to
suezmax-ere.
bjorn.segrov@dn.no

John Fredriksens «Front Page»
er et av skipene som drar nytte
av rateoppgangen i stortank.
Foto: Elin Høyland

Utsiktene er mer
positive enn på
lenge
Robert Hvide Macleod
Fredriksens tanksjef

Sparer drivstoff
SHIPPING Kjemikalietankrederiet Odfjell SE i Bergen reduserer
drivstofforbruket og utslippene
med opptil en femtedel. Det
skjer ved hjelp av et nytt
propellsystem som installeres i
19 skip. Fartøyene utstyres med
energieffektive propellblader. I

Odfjell-sjefen
Kristian Mørch.

tillegg oppgraderes ror, hovedmaskin, turbolader og akselgenerator. Det første skipet, «Bow
Clipper», fikk utført dette i
forbindelse med dokking i
august. DN

– Dette dreier seg om en svært
ønsket sammenslåing fra begge
parters side. Både kjøper og selger
er like ivrige på å få dette i gang,
sier PG-sjefen Roy Norum.
Den britiske pumpespesialisten
Calder sysselsetter rundt 80 ansatte
i Worchester utenfor Birmingham.
Samlet hadde PG Flow Solutions og
Calder en årsomsetning på rundt
900 millioner kroner i 2014.
Overtagelsen kommer i kjølvannet av Norvestors inntreden
som majoritetseier i PG ifjor. Det
ga selskapet betydelige finansielle
muskler.
Norum vil ikke oppgi kjøpesummen, men sier at selgerne av
Calder reinvesterer deler av oppgjøret i PGs holdingstruktur. Samtidig får gründer og styreleder Ian
Calder-Potts plass i PGs styre.
Etter sammenslåingen eier ledelse
og nøkkelfolk i bedriftene cirka 42
prosent av virksomheten, mens
resten ligger hos Norvestor.
Det norske selskapet, som tidligere het Ing. Per Gjerdrum as, er
markedsleder på leveranser av
pumpesystemer til offshore serviceskip. I tillegg har det hatt sterk
vekst i salget av pumper og komplette moduler til oljeindustrien.
– På plattformsiden har vi klart
å bygge opp en posisjon i Norge,
men ser at det er store muligheter
ute. Da kan strategiske oppkjøp
være en fornuftig vei å gå, sa
Norum for et år siden.
PG Flow Solutions sysselsetter
cirka 135 ansatte på Hvalstad, i
Sande og Gurskøy. I Sande i Vestfold er det bygd en ny fabrikk på
9300 kvadratmeter.
bjorn.segrov@dn.no
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