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Cairn keypt norska oljufelagið Agora
Skotska oljufelagið Cairn, sum hevur gingið á odda í leitingini við Grønland, og
sum eitt skifti eisini hevur hugt at leitimøguleikum í Føroyum, hevur gjørt
endaligan sáttmála um at keypa oljufelagið Agora Oil & Gas. Agora er eitt
norskt felag, sum eigur lut í loyvum á bretskum og norskum øki. Tað er við í
11 loyvum í norskum øki og er við í eini virknari boriætlan í hesum árinum.
Samlaði keypspeningurin er umleið 2 mia. kr Stjórin í Cairn, Simon Thomson
sigur í tíðindaskrivi seg væl nøgdan við yvirtøkuna av Agora, sum longu hevur
havt við sær, at Cairn er vorðin partur av einum týðandi oljufundi á Skarfjell
leiðini í Norðsjónum. Uppkeypið av norska felagnum hevur týdning fyri Cair, tí
tað nú spjaðir sín váða meira. Higartil hevur felagið verið sera virkið í India,
men seldi stóran part av ognum sínum har fyri at brúka peningin uppá leiting
við Grønland. Tá vóru eygleiðarar samdir um, at Cairn tók alt ov stóran váða á
seg við at fara undir eina stóra boriætlan einsamalt. Samanbera vit hesa
ætlan við eitt nú leitingina við Føroyar, har Statoil er fyristøðufelag, so hevur
tað býtt stóra váðan her við at gera eitt fíggjarlig sterk oljufelag, ExxonMobil
til part av boringini her. Tað gekk minni gott hjá tí váðafúsa og sannførda
Cairn í Grønlandi, tó at boringarnar, sum kostaðu 6 mia. kr. staðfestu eina
virkna kolvetnisskipan í undirgrundini. Í fjør steðgaði Cairn so síni boriætlan í
Grønlandi og tók eitt timeout. Síðani er tað hent, at Statoil hevur keypt seg
inn í loyvi hjá Cairn í Grønlandi, og seinasta útmeldingin frá teimum báðum
feløgunum er, at farið verður at bora aftur í Grønlandi um eitt ár ella so.

