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Leita nú eftir oljusamtaki
at samstarva við
18. m ars 1998 varð latið upp fyri alm enninginum at tekna upp til 10
mió. kr. í partapeningi.
Tekning fór fram í øllum
peningastovnum í landinum. T æ r fyrstu 3 viku m ar gekk tekningin
stillisliga fyri seg. Ein
javnur streym ur av fólki
teknaðu.
S einastu 2 dagarnar,
áðrenn freistin at tekna
partapening var úti, var
at kalla gravgangur eftir at tekna partapening.
Úrslitið varð, at uml.
750 fólk teknaðu góðar
3 m ió. kr. Sostatt hevur
P /f A tlants Kolvetni
fingið 750 nýggjar
partaeigarar aftrat teim um 18, sum stovnaðu
felagið 11. februar og
settu 25,5 m ill. í partapeningi í felagið. H etta
heldur nevndin vera á
góðari leið og sýnir
hetta, at góð undirtøka
er m illum fólk fyri tiltakinum.
N evndin um hugsar
nú, nær boðið skal vera
út av nýggjum at tekna
m eira
partapening.
Á hugin tykist fram haldandi vera stórur sigur nevndin f tfðindaskrivi.
Nevndin kannar í løtuni, hvussu sam starv
kann fáast við tey oljusamtøk, sum hava áhuga
í leiðunum undir Føroyum. Sam røður hava verið við tvey sam tøk og
sam røður við hitt triðja
verða seinast í hesum
m ánaði. Nevndin væntar at sam røður vera við
nøkur sam tøk aftrat
fram móti sum ri. Æ tlanin er síðani at fara
undir ítøkiligar sam ráðingar um sam starvssáttm ála við tað sam tak,
sum bjóðar Atlants Kolvetni bestu handilsligu
avtaluna.
M iðað v erður ím óti at
hava gjørt eina sam starvsavtalu, áðrenn farið verður undir fyrsta útb jóðingarum far undir
F øroyum ,
væ ntandi
seinast f hesum ári.
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Alt vi gjør blir til energi
Hydro er energiselskapet fremfor
noen.
Vi sørger for at energien blir tilgjengelig, vi sparer energi, - og vi
forvandler den pá en máte verden
kan dra nytte av.
Vi er pionerer nár det gjelder
olje- og gassutvinning pá store
havdyp. Hydros teknikk gjør det
mulig á fá mer ut av de ressursene
som Pnnes.
Gjennom forvandling av hydrokarboner til plantenæringsstoffer
oppnár vi ti ganger sá mye energi i
den maten vi bidrar til á produsere.
Vi er verdens ledende produsent

av mineralgjødsel, med et internasjonalt markedsførings- og
distribusjonssystem som setter
oss i stand til á betjene over 100
land.
Selskapet har ogsá lang tradisjon
i á omdanne hydrokarboner til
plastrástoff, som er utgangspunkt
for en mengde nyttige og energibesparende produkter.
Hydro er ogsá i verdenstoppen
nár det gjelder fremstilling av energimetallene aluminium og magnesium. Materialet er totalt
resirkulerbart, til en brøkdel av de
opprinnelige produksjonsomkost-

ningene. Vár nære kontakt med bilog transportindustrien resulterer i
økende bruk av lettmetaller,
redusert vekt pá transportmidler,
noe som igjen fører til store
energibesparelser.
Vi bor i en verden i sterk vekst
der behovet for energi bare øker.
Hydros rolle som innovatør setter
oss i stand til á tilfredsstille de
økende behov, samtidig som vi
ivaretar en forsvarlig ressursutnyttelse. Og hele tiden med
tanke pá miljøet
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