PRESSEMEDDELELSE
TORM FÆRDIGGØR LR1 POOL STRATEGI
Hellerup, 1. september 2011 – TORM har nu gennemført sin LR1 Pool strategi i henhold til den
overordnede forretningsstrategi “Changing Trim.”
TORM var det første tankrederi til at indføre pools i 1990, og konceptet har vist sig meget
succesfuldt igennem flere år. Væksten i TORMs flåde og behovet for at være tættere på vores
kunder har imidlertid nødvendiggjort en ændring af rederiets pool operation. TORM vil udskifte pools
med strategiske partnerskaber, hvor det er relevant.
Vi er blevet enige med den sidste pool partner Reederei Nord om at lukke poolen. TORM vil
fremover drive omkring 25 LR1 skibe. Totalt set driver TORM en flåde på omkring 120 tankskibe,
hvoraf 68,5 er ejet af TORM.
Fire skibe vil blive tilbageleveret til Reederei Nord senest i oktober 2011. TORM vil gerne benytte
denne lejlighed til at sige tak til de tidligere pool partnere for mange års succesfuldt samarbejde.
“Det er en nødvendig beslutning for TORM, og jeg vil gerne understrege, at vi forlader poolen som
venner og med håbet om, at vi i fremtiden igen kan finde muligheder for et tættere samarbejde,”
siger Tina Revsbech, Senior Vice President Tanker Division.
Det nye setup sikrer en mere omkostningseffektiv, transparent og ensartet måde at servicere vore
kunder på. Fremadrettet vil TORM yderligere udvikle sine tjenesteydelser og fortsætte med at levere
enestående services, der er skræddersyet til kundernes individuelle behov.
For mere information, kontakt venligst: Tina Revsbech, Senior Vice President Tanker Division
(mob. +45 2342 1117).

Om TORM
TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige
aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca.140 moderne skibe i samarbejde
med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og
kundeservice.
TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København.
TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM) og på NASDAQ (symbol:
TRMD). For yderligere oplysninger se venligst: www.torm.com.
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