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Slóðarin Poul Mohr gevst í Atlantic Petroleum
Tá føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum heldur aðalfund í Havn í næsta
mánað takkar ein slóðari fyri seg og letur eitt felag í stórari menning frá sær.
Talan er um ongan annan enn ein av undangongumonnunum í føroyskari
oljuvinnu, Poul Mohr, sum nú tekur seg aftur, eftir at hava verið í nevndini í
felagnum, síðani tað varð stovnað fyri fimtan árum síðani. Kunnu hækka
partapening við 300 mill. Tá P/F Atlantic Petroleum hevur ársaðalfund 12.
apríl 2013 fer at verða skotið upp, at nevndini verður givin heimild at hækka
partapeningin við 300 mió. kr. í einum ella fleiri umførum í tíðarskeiðinum frá
12. apríl 2013 og 5 ár fram. Núverandi heimildin er 200 mió kr. Á komandi
aðalfundinum verður eisini skotið upp, at Barbara Yvonne Holm verður vald í
nevndina fyri Poul R. Mohr, sum ikki tekur við afturvali. Annars verður skotið
upp, at hinir nevndarlimirnir halda fram. Barbara Yvonne Holm, búsitandi í
London, hevur drúgvar royndir frá altjóða oljuvinnuni við serstøkum
førleikum og innliti í fíggjarliga partin av hesi vinnu. Hon hevur m.a. verið
nevndarlimur og fíggjarstjóri í Ophir. Ophir er eitt leitifelag, virkið í Afrika,
sum hevur eitt marknaðarvirði uppá á leið 1,8 milliard pund. 83 ára gamli
Poul Mohr, sum ikki tekur við afturvali, var ein av stovnarunum av Atlantic
Petroleum, og er harvið ein av teimum, ið føroyingar kunnu takka fyri, at
Atlantic Petroleum er ment til tað felag, sum tað er í dag. Hann hevur sitið í
nevndini í Atlantic Petroleum síðani stovnanina í 1998, og má sostatt metast
sum ein av pionerunum í føroyskari oljuvinnu. Atlantic Petroleum hevði í
2012 eitt metár við einari sølu, sum var 597 mió. kr., endaliga ársúrslitið fyri
skatt var 228 mió. kr., og eftir skatt var tað 67 mió. kr. Samlaðu ognir
felagsins vóru 1,122 mia. kr. og eginognin var 537 mió. kr. Solvensurin var
sostatt uml. 48%, sum endurspeglar eitt sterkt felag. Goymslan nógv vaksin
Tann størsta framgongdin í 2012 var í goymslum/reservum. Atlantic
Petroleum fór frá 2,6 milliónum tunnum í reservum til 5,1 milliónir tunnur við
keypinum av tveimum oljufeltum, ið skulu útbyggjast. Hetta merkir sambært
felagnum, at framleiðslan fer at økjast í 2014, 2015 og 2016.
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Framleiðslumetingin fyri 2013 er 700.000 til 800.000 tunnur. Sambært
felagnum, so er metingin hjá fyristøðufelagnum, at Orlando feltið, sum kemur
í framleiðslu í 2014 fer at hava eina sokallaða plateauframleiðslu uppá minst
10.000 tunnur um dagin brutto. Tað vil siga, at 25% parturin hjá Atlantic
Petroleum kemur at merkja 2.500 tunnur um dagin á plateauframleiðslu.
Nordea hevur í sínari seinastu greining av Atlantic Petroleum eitt
keypstilmæli. Málkursurin hjá Nordea er 218 krónur partabrævið, meðan
teirra meting av virðinum av felagnum er 284 krónur partabrævið. Í dag tann
22. mars verður partabrævið handlað til 164 konur brævið. Lesið meira á
www.petroleum.fo <http - //www.petroleum.fo> Mynd Poul Mohr, sum nú
gevst í nevndini í Atlantic Petroleum, eftir at hava sitið har og ávirka gongdina
í føroyska oljufelagnum í samfull 15 ár. Kelda Atlantic Petroleum.

