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Eftir øllum at døma hava báðir partar gjørt eina góða avtalu, nú EIK hevur selt MEST
samtakið til P/F Krúnborg fyritøkuna í Havn. Petur Jacobsen, nevndarlimur í Krúnborg og
nú eisini í MEST fegnaðist um keypið í samrøðu við oljan.fo í morgun. Og eisini seljarin
fegnast.

“Vit eru sera fegin um, at Mest samtakið verður varðveitt á føroyskum hondum, og eru
sannførd um, at nýggju eigararnir hava viljan og førleikan til at menna og føra fyritøkuna
væl víðari”, sigur Súni Schwartz Jacobsen, forstjóri í Eik Banka.
Eftir at hava gjørt íløgu í nýtt frálandaskip saman við norskum reiðaríi gjørdi leiðslan í
Krúnborg Offshore, dótturfelag hjá Krúnborg, brádliga greitt, at viðurskifti høvdu tikið seg
upp, sum ikki sampakkaðu millum partnararnar, og at felagið fór at endurskoða sína íløgu
og hyggja aðrar vegir.
Við keypinum av hesum fyrr so gylta gimsteininum og søguliga felagnum má sigast, at
Krúnborgfólkini hava vent eygunum móti heimaleiðunum og veruliga hava tikið eitt nýtt
og spennandi stig føroyskum vinnulívi til frama.
Íløgan P/F Krúnborg nú hevur gjørt hevur við sær, at fyritøkan nú aftur fer at virka á
føroyska marknaðinum. Mest hevur sínar røtur innan skipasmíð og við sínum maritima
fokusi er felagið tí áhugavert fyri P/F Krúnborg, sum meginpartin av søgu felagsins hevur
verið virkið í tí maritima. Tað eru júst í hesum døgum fimti ár síðani, at familjufyritøkan
fekk sítt fyrsta fiskiskip.
“Mest samtakið er ein sunn og væl rikin fyritøka við dugnaligum starvsfólkum, góðari
leiðslu og positivari gongd seinastu árini. P/F Krúnborg fer at varðveita felagið, sum tað
er sett saman í dag, og vit síggja fram til eitt gott samstarv um uppgávur og avbjóðingar,
sum liggja fyri framman", siga nýggju eigararnir.
Dagliga leiðslan í MEST og PAM Offshore Service heldur fram óbroytt, og stjóri verður
framhaldandi Mouritz Mohr. Í nevndini í felagnum sita Ole G. Nielsen, nevndarformaður,
Petur Jacobsen, Sámal Jacobsen og Eiler Jacobsen.

