PRESSEMEDDELELSE

TORM REPUBLICAN FORHINDRER PIRATANGREB
Hellerup, 30. September 2011 – TORM Republican forhindrede i går eftermiddag et angreb på
skibet af en gruppe pirater i det sydlige Arabiske hav.
Den indiske kaptajn, den 21 mand store indiske besætning samt de fire britiske vagter har det alle
godt, og der er ingen tilskadekomne efter angrebet, som blev forhindret efter bedste evne. Ingen
pirater blev heller såret.
TORM Republican var i åbent hav, da angrebet fandt sted på vej til Taiwan fra Port Suez på
breddegrad: 11 40 N, længdegrad: 063 09 E.
Seks pirater i en mindre båd nærmede sig skibet og åbnede ild mod TORM Republican. Eftersom
piraterne fortsatte angrebet, afgav de fire bevæbnede vagter ombord på TORM Republican et antal
varselsskud ned i vandet. Proceduren blev udført i fuld overensstemmelse med TORMs Rules of
Engagement. Piraterne flygtede herefter.
Skibet og lasten har ikke taget skade, og skibet fortsætter ad sin planlagte rute.
Pårørende til besætningen ombord er blevet underrettet. Chartereren af TORM Republican og alle
relevante myndigheder, både i Danmark og i udlandet, er ligeledes blevet orienteret om hændelsen.
“Jeg er lettet og tilfreds med, at ingen TORM medarbejdere eller vagter kom til skade under
angrebet,” siger Claus U. Jensen, Executive Vice President, Technical Division. ”Hændelsen viser, at
TORMs beslutning om at sætte vagter på alle ture gennem området var rigtig.”
For mere information, kontakt venligst: Claus U. Jensen, Executive Vice President, Technical
Division (mob. +45 23 60 84 55) eller Jakob Risom, Pressechef (mob. +45 24 49 34 17).

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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