PRESSEMEDDELELSE
CNR UDVIDER FRAGTAFTALE MED TORM
Hellerup, 19. juli 2011 – TORMs langsigtede fragtaftale (Contract of Affreightment, COA) på
Handymax med China Nickel Resources Holdings Company Ltd. (CNR) er blevet væsentligt udvidet.
”CNR er en vigtig partner for TORM i tørlast segmentet. Vi er glade for, at vi har været i stand til at
øge vores forretningsgrundlag med en højt værdsat partner i regionen, og vi ser meget frem til et
tættere samarbejde i årene, der kommer,” siger Alex Christiansen, chef for TORMs tørlastdivision.
De yderligere 51 laster for CNR, som er en stålproducent børsnoteret i Hong Kong, bliver en del af
den allerede eksisterende fragtaftale. Aftalen løber frem til udgangen af 2015 og inkluderer nu tre
månedlige leverancer af kul og jernmalm fra Indonesien til Kina. Den første fragtaftale inkluderede
124 laster. Den totale kontraktvolumen på de kranudstyrede Handymax skibe er nu tæt på 9
millioner ton over de næste fire et halvt år.
“Udvidelsen sker, fordi vores kunde har været tilfreds med TORMs fleksibilitet i forbindelse med at
justere liggedage i CNRs travle shippingforretning og vores evne til at løse problemer i dialog med
kunderne,” siger Alex Christiansen. ”Aftalen viser også tydeligt værdien af vores lokale
tilstedeværelse i Singapore. En tilstedeværelse, der nu er yderligere styrket med Michael Bonderup
som chef for TORMs tørlastaktiviteter i regionen.”
Denne type aftale går hånd i hånd med TORMs strategi om at komme tættere på sine kunder og
TORMs langsigtede strategi om at blive en integreret leverandør af fragtydelser. Aftalen støtter også
op om TORMs intention om at søge afdækning til attraktive rater på et tidspunkt, hvor forwardraterne på tørlast ser udfordrende ud.
For yderligere information, kontakt venligst: Alex Christiansen, Senior Vice President Bulk
Division (+45 3917 9330)

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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