PRESSEMEDDELELSE

TORM HØSTER ROS FOR KLIMARAPPORTERING

Hellerup, 29. oktober 2009 – TORM høster ros for sin klimarapportering fra Carbon Disclosure
Project (CDP), som repræsenterer 475 institutionelle investorer og kontrollerer aktiver for USD 55
billioner.
TORM er med en flot score på 73 blandt de ledende nordiske selskaber inden for klimarapportering.
TORM fremhæves således i CDPs Carbon Disclosure Leadership Index som et af fem danske
selskaber, der har vist den mest professionelle tilgang til klimarapportering. Selskaberne er scoret på
deres rapportering af klimapåvirkninger, og en høj score indikerer således en god intern
datahåndtering og forståelse af klimarelaterede spørgsmål, der berører virksomheden.
Leadership indexet kan benyttes af institutionelle investorer som et evalueringsværktøj og består af
de højest scorende 10% af virksomhederne. Leadership indexet baseres på en analyse af svarene
på CDPs 2009 spørgeskema, som fokuserede på udledningen af drivhusgasser, reduktionsmål for
emissioner samt risici og muligheder relateret til klimaændringer.
“Vi er naturligvis glade og stolte over at modtage denne anerkendelse og for at være med i Carbon
Disclosure Leadership Index. Det beviser endnu engang, at vi er på rette spor, hvad angår vores
tilgang til og arbejde med klimarapportering. Som et af de største rederier i Danmark, ser vi det som
vores pligt at være rollemodel inden for dette område. Derfor har vi sat et ambitiøst CO2
reduktionsmål på 20% pr. skib i 2020,” siger Mikael Skov, CEO TORM.
"Virksomheder, som er med i Carbon Disclosure Leadership Index, belønnes for høj kvalitet i deres
svar til CDP. Dette viser en god forståelse for, hvordan klimaændringer allerede nu påvirker og vil
fortsætte med at påvirke deres forretning. Selskaber, der har styr på deres risici i dag, forvalter deres
emissioner og udnytter de muligheder, der eksisterer for at drive forretning under hensyntagen til
miljøet, vil have de bedste forudsætninger for at trives i en kulstoffattig økonomi i fremtiden," siger
Paul Dickinson, administrerende direktør i Carbon Disclosure Project.
CDP lancerede deres Nordic Report 2009 på Carlsberg Museet i København den 27. oktober.

For yderligere information, kontakt venligst TORM:
Mikael Skov, CEO eller Roland M. Andersen, CFO (+ 45 39 17 92 00).
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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 mere end 140 moderne
skibe, de fleste i poolsamarbejde 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 København (symbol TORM) og på NASDAQ i New York
(symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.
Om CDP:
Carbon Disclosure Project (CDP) er en uafhængig non-profit organisation, som fører den største
database over oplysninger om virksomheders klimaændringer i verden. CDP indsamler data gennem
et årligt spørgeskema på vegne af institutionelle investorer, der køber organisationer og offentlige
institutioner. Siden oprettelsen i 2000 er CDP blevet symbolet på gode metoder og processer til
rapportering af emissionsdata og bidrager med væsentlige klimadata til det globale marked.
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