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 Atlantic Petroleum hevur nú verið skrásett á keypsskálanum í Oslo síðani desember, og 

hetta góða hálva árið hevur givið føroyska felagnum nakrar áhugaverdar royndir. 

Fríggjadagin var leiðslan í felagnum á fyrsta sinni í Oslo og legði fram roknskapin fyri ein 

ársfjóðring. 

- Hetta var áhugavert at royna, og vit rokna við at fara at vit koma at gera tað sama fýra 

ferðir um árið, sigur Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum. 



Royndirnar felagið hevur frá keypsskálanum í Keypmannahavn eru at trupult er at finna 

greinarar og bankafólk sum fylgja við og kenna oljuídnaðin nóg gott. 

- Um vit høvdu framløguna í Keypmannahavn, so ivist eg í um nakar hevði komið. Men her 

í Oslo komu fleiri enn vit higartil hava havt til okkara framløgur, sigur Arabo. Hann sigur 

at áhugin er ein heilt annar í norska høvuðsstaðnum. 

- Tað merkist týðuliga at keypsskálin í Oslo er meir tilpassaður feløgum sum okkara. Her 

eru fleiri oljufeløg skrásett, og greinararnir hava fleiri feløg teir kunnu samanbera við. 

Í løtuni hava tríggjar greiningarfyritøkur í Oslo sett fólk av til at fylgja Atlantic Petroleum. 

Tey eru Nordea Markets, Carnegie og AVG. 

- Fyri okkum er tað gott at hesi trý fylgja felagnum, og vit rokna við at fleiri 

greiningarfyritøkur fara at halda eygu við felagnum um ikki so langa tíð, sigur Arabo. 

Men hvussu er hann so nøgdur annars við at Atlantic Petroleum er skrásett á 

keypsskálanum í Oslo? 

- Um vit hugsa um partabrævið og umsetningin av tíð í Oslo, so hevur tað verið eitt 

vónbrot. Hinvegin hevur áhugin frá íleggjarum og greinarum verið stór, so vit kunnu bara 

vóna at tá fleiri koma at kenna felagið, so kemur tað at síggjast aftur á virkseminum á 

keypsskálanum, sigur Ben Arabo. 
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