INFORMATION FRA TORM

TORM TAGER LEVERING AF NY TOPMODERNE PRODUKTTANKER
Hellerup, 18. maj 2010 – TORM har fået leveret et nyt produkttankskib, der skal styrke selskabets
MR-flåde (produkttankere i mellemstørrelse). Endnu et MR-skib følger i juli, og de to tankere er
således det andet og tredje i en serie på 11 søsterskibe, som TORM får leveret fra Guangzhou
Shipyard International frem til 2012.
Skibene er bygget med ny teknologi og skal styrke TORMs flåde i MR-segmentet og dermed også
virksomhedens markedsposition. De to tankere blev budt velkommen ved en festlig dobbelt
navngivningsceremoni hos Guangzhou Shipyard International i Kina. Skibene blev døbt TORM
Aslaug og TORM Alexandra og vil støde til deres søsterskib TORM Alice, som forlod værftet den 7.
april.
TORM Alice kan allerede nu fremvise positive performance-tal på parametre som fart og olieforbrug,
ligesom hun demonstrerer nedsat CO2-udledning. Samme kvaliteter vil gælde TORM Aslaug og
TORM Alexandra.
”Vi er meget stolte over at kunne præsentere topmoderne produkttankere. Vi har høje forventninger
til en lang række succesfulde rejser, som vil blive et stort aktiv for vores operation, forretning og
service. Vi forventer en bedre generel økonomisk situation i løbet af 2011, og vores
flådesammensætning gør os i stand til at drage fordel af dette. Den nye serie skibe spiller en vigtig
rolle i den henseende,” siger TORMs CEO Jacob Meldgaard.
Exceptionelt samarbejde
Skibene besidder en nyudviklet hovedmotor og en usædvanligt stor kapacitet på 58.000 kubikmeter.
TORM Aslaug er desuden unik, idet hun er blevet udvalgt som muligt prøveskib til at sejle med
ballasttanke godkendt af performance-standarden PSPC (Protective Standards for Protective
Coatings).
Dette illustrerer Guangzhou Shipyard Internationals parathed og mod til at gå forrest med
teknologisk innovation. TORM Aslaug er forud for sin tid og er resultatet af et exceptionelt
samarbejde mellem Guangzhou Shipyard International, Sigma Paint Manufacture, The Classification
Society, Norske Veritas og TORM.
”Vi stiler altid efter at implementere ny teknologi. Vi er utroligt glade for, at vores partnere og værfter
på samme måde er ivrige efter at udforske nye, progressive alternativer, som kan være med til at
optimere forretningen og samtidig føre os i en mere miljøvenlig retning. Der går en lige linje fra vores
partnerskaber til vores kerneværdier, entreprenørskab, professionalisme og respekt,” siger Jacob
Meldgaard.

For yderligere information kontakt: Pia D. Loft, Vice President CSR & Communications (+45 39
17 93 30).
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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, de fleste 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 i New York
(symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst
www.torm.com.
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