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Bank of Scotland -  Faroe Petroleum meira vert enn 

partabrævið

Síðani føroyska oljufelagið Faroe Petroleum setti út í kortið eina røð av 

boringum í norskum og bretskum sjógvi hevur felagið havt bæði við- og 

mótrák, men í flestu av brunnunum hevur felagið havt eydnuna við sær, 

seinast í Butchbrunninum á norskum øki og somuleiðis vestan fyri Hetland. 

Hetta hevur givið felagnum mong góð skoðsmál bæði í altjóða oljupressuni og 

í fíggjarheiminum sum heild. Bæði bankar og fíggingarfeløg gera 

framhaldandi metingar av oljufeløgunum út frá, hvussu væl tey hepnast eitt 

nú í leitiboringum. Ein av bankunum, sum javnan fylgir við tí vaksandi 

føroyska oljufelagnum er Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland sigur 

í síni seinastu analysu av Faroe Petroleum, at virðið á partabrøvunum 

avspeglar ikki leitiúrslitini og gongdina hjá felagnum. Eftir positiva úrslitið av 

Butch brunninum í norska partinum av Norðsjónum sigur bankin, at 

oljufelagið hevur a diffenttiated exploration capability ella eina 

differentieraða leitiorku. James Gardener, analytikari hjá bankanum heldur, 

at partabrævið er vert 235 pence móti teimum 160 pence, sum partabrævið 

var á marknaðinum tann 31. oktober. Í dag er virðið á partabrævinum umleið 

155 p. Tað er okkara meting, at leitiúrslitini hjá felagnum saman við tí 

sjálvfíggjandi forrætningsmodellinum tryggja eina premiu, sum er nógv hægri 

enn verandi marknaðarvirði." Víðari verður sagt, at Faroe Petroleum við 

sínum 98 mill. pundum í kassanum við ársenda í ár er ført fyri at fíggja sítt 

virksemi heilt fram til 2015. Hetta skuldi verið nóg mikið til bæði at fíggja 

leitiprogrammið hjá felagnum eins væl sum at menna virðini/ognirnar í 

norskum øki. Gardener metir eisini komandi leitibrunnarnar í norskum øki, T-

Rex og Kalvklumpen at kunna vera við til at stimbra prísin á partabrævinum. 

Feløgini, sum gera slíkar analysur hyggja oftani at øllum verandi og eisini tí 

komandi virkseminum hjá einum oljufelag og meta um sannlíkindi fyri 

fundum og øðrum viðurskiftum. Út frá hesum áseta tey so síni egnu mál fyri 

einum prísi á partabrævinum. Føroyska oljufelagið er annars við í nógvum 

komandi leiti- og metingarbrunnum og eisini útbyggingum á Atlantsmótinum 

og í bretska og norska partinum av Norðsjónum. Felagið arbeiðir saman við 

stórum olju- og gassfeløgum so sum BP, Chevron, ConocoPhillips, DONG, 

DSM, Eni, E. ON Ruhrgas, GDF, Oilexco, OMV, RWE, Shell og Statoil, øll feløg, 

sum hava drúgvar royndir og góð úrslit frá bæði leiting og útbygging.
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Síðani føroyska oljufelagið Faroe Petroleum setti út í kortið eina røð av 

boringum í norskum og bretskum sjógvi hevur felagið havt bæði við- og 

mótrák, men í flestu av brunnunum hevur felagið havt eydnuna við sær, 

seinast í Butchbrunninum á norskum øki og somuleiðis vestan fyri Hetland. 

Hetta hevur givið felagnum mong góð skoðsmál bæði í altjóða oljupressuni og 

í fíggjarheiminum sum heild. Bæði bankar og fíggingarfeløg gera 

framhaldandi metingar av oljufeløgunum út frá, hvussu væl tey hepnast eitt 

nú í leitiboringum. Ein av bankunum, sum javnan fylgir við tí vaksandi 

føroyska oljufelagnum er Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland sigur 

í síni seinastu analysu av Faroe Petroleum, at virðið á partabrøvunum 

avspeglar ikki leitiúrslitini og gongdina hjá felagnum. Eftir positiva úrslitið av 

Butch brunninum í norska partinum av Norðsjónum sigur bankin, at 

oljufelagið hevur a diffenttiated exploration capability ella eina 

differentieraða leitiorku. James Gardener, analytikari hjá bankanum heldur, 

at partabrævið er vert 235 pence móti teimum 160 pence, sum partabrævið 

var á marknaðinum tann 31. oktober. Í dag er virðið á partabrævinum umleið 

155 p. Tað er okkara meting, at leitiúrslitini hjá felagnum saman við tí 

sjálvfíggjandi forrætningsmodellinum tryggja eina premiu, sum er nógv hægri 

enn verandi marknaðarvirði." Víðari verður sagt, at Faroe Petroleum við 

sínum 98 mill. pundum í kassanum við ársenda í ár er ført fyri at fíggja sítt 

virksemi heilt fram til 2015. Hetta skuldi verið nóg mikið til bæði at fíggja 

leitiprogrammið hjá felagnum eins væl sum at menna virðini/ognirnar í 

norskum øki. Gardener metir eisini komandi leitibrunnarnar í norskum øki, T-

Rex og Kalvklumpen at kunna vera við til at stimbra prísin á partabrævinum. 

Feløgini, sum gera slíkar analysur hyggja oftani at øllum verandi og eisini tí 

komandi virkseminum hjá einum oljufelag og meta um sannlíkindi fyri 

fundum og øðrum viðurskiftum. Út frá hesum áseta tey so síni egnu mál fyri 

einum prísi á partabrævinum. Føroyska oljufelagið er annars við í nógvum 

komandi leiti- og metingarbrunnum og eisini útbyggingum á Atlantsmótinum 

og í bretska og norska partinum av Norðsjónum. Felagið arbeiðir saman við 

stórum olju- og gassfeløgum so sum BP, Chevron, ConocoPhillips, DONG, 

DSM, Eni, E. ON Ruhrgas, GDF, Oilexco, OMV, RWE, Shell og Statoil, øll feløg, 

sum hava drúgvar royndir og góð úrslit frá bæði leiting og útbygging.


