PRESSEMEDDELELSE

NY CHEF I TORMS TANKDIVISION
Hellerup, den 9. august 2010 – TORM kan meddele, at Tina Revsbech (38 år) er blevet ansat som
Senior Vice President for TORMs Tankdivision. Tina Revsbech kommer fra en stilling i Shell Aviation
som Regional Sales Manager, Europe, og har forinden arbejdet 14 år for A.P. Møller - Mærsk
Gruppen, herunder 10 år i Maersk Tankers. Tina Revsbech starter hos TORM den 1. september
2010.
”Med sin omfangsrige tankerfaring, en MBA-grad samt ledelseserfaring fra andre store internationale
virksomheder vil Tina kunne bidrage værdifuldt til det fremtidige strategiarbejde i TORM,” udtaler
TORMs CEO Jacob Meldgaard.
Yderligere kan TORM offentliggøre, at Jan Nørgaard Lauridsen (38 år) er ansat som Regional
Managing Director, Asia-Pacific og Head of TORM Singapore fra den 1. januar 2011. Jan Nørgaard
Lauridsen kommer fra en stilling som Regional Managing Director, Asia-Pacific, hos Inchcape
Shipping Services Ltd. i Singapore og har herudover arbejdet for APL, Maersk Bulk & Special
Vessels samt Maersk Logistics Benelux - sammenlagt 16 års erfaring inden for skibsfart.
CEO i TORM, Jacob Meldgaard, udtaler, ”Jeg er glad for at kunne byde Tina og Jan velkommen til
TORM og glæder mig til, at deres tunge ledelsesmæssige kompetence vil styrke og udvikle TORM i
samarbejde med mig og den øvrige organisation.”
For yderligere information kontakt venligst: CEO Jacob Meldgaard (+45 3917 9200)

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.www.torm.com.
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