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Kann gera enda á BP

Fleiri greinarar vænta, at tann stóra dálkingarvanlukkan í Meksikoflógva um 

summarið í 2010 kann gera enda á BP sum sjálvstøðugum felagi, og at okkurt 

annað felag keypir tað. Aftaná kann hugsast, at felagið verður býtt sundur og 

selt í pørtum. Tað halda í hvussu er greinarar, sum amerikanska 

tíðindatænastan Bloomberg hevur tosað við. BP-stjórin hevur selt virði fyri 

næstan 300 milliardir krónur, fyri at felagið skal vera ført fyri at rinda 

rokningina eftir spreingivanlukkuna á boripallinum Deepwater Horizon og tað 

ovurstóra arbeiðið at rudda tær oljudálkaðu strendurnar fram við teimum 

amerikonsku suðurstatunum. Bloomberg skrivar, at BP hevur verið um at fara 

av knóranum. Tey stóru endurgjaldkrøvini hava næstan tikið grundarlagið 

undan felagnum, og so er vert at hava í huga, at fleiri endurgjaldskrøv eru ikki 

avgreidd í amerikonsku rættarskipanini enn. Av fimm teimum størstu 

oljufeløgunum, sum ikki eru almenn ogn, er BP nú tað bíligasta á 

marknaðinum, um prísurin á felagnum verður settur eftir marknaðarvirðinum 

á oljuni og gassinum, sum felagið hevur ræðisrættin yvir. Fyri einum mánað 

síðani seldi BP síni 50 prosent av russiska felagnum Rosneft fyri 71 milliardir 

krónur umframt 20 prosent í russiska felagnum. Saman við Shell BP hevur 

verið í kríggi bæði á vesturhermótinum og á eysturhermótinum, sigur Julian 

Birkinshaw, sum er professari á London Business School, við Bloomberg. Tað 

hevur gjørt, at møguligir keyparar hava verið í bíðistøðu og hava eygleitt 

gongdina. Keldur í vinnuni siga, at eitt møguligt úrslit er, at BP og Shell verða 

løgd saman í eitt felag, sum so verður tað størsta orkufelagið í Evropa. Ein 

annar møguleiki er, at BP verður býtt sundur í ein bretskan part og ein 

amerikanskan part. London kann siga nei Forstjórtin í BP, Dudley, segði tíðliga 

í heyst, at í hansara eygum var tað ikki serliga sannlíkt, at nakar fór at keypa 

BP, tí felagið er so stórt. Sjálvur hevur hann lagt eina ætlan í 10 punktum, 

sum skal gera, at íleggjararnir aftur fáa álit á BP. Eitt nú hevur hann lovað 

íleggjarunum at tvífalda teirra vinning. At enda vísa greinarar á, at uppaftur 

ein møguleiki er, at stjórnin í London fer at seta seg upp ímóti, at BP verður 

selt ella lagt saman við øðrum felagi. Sambært Bloomberg fer tað neyvan at 

fella í góða jørð í London, at BP endar á útlendskum hondum.
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undan felagnum, og so er vert at hava í huga, at fleiri endurgjaldskrøv eru ikki 
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