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Wall Street Journal var fyrst úti við søguni, ið tá var óváttað, um at oljurisin Shell ynskir 
at keypa bretska BG Group. Nú hevur BG Group váttað at tað liggja ætlanir á borðinum 
um eitt slíkt uppkeyp. 

Fyri løtu síðani váttaði Shell í einum boðum til keypsskálan í London, at fyritøkan bjóðar 
470 milliardir krónur fyri BG Group. 

BG Group er fyritøkan sum fyrrverandi stjórin í Statoil, Helge Lund, valdi at fara til tá 
hann í heyst segði seg úr starvi hjá norska oljurisanum. Nú kann nýggja starvið sum stjóri 
fyri BG Group vera til yvurs um stutta tíð. Hann hevur sitið í stjórastarvinum í góðar tveir 
mánaðir. 



Nevndin í BG Group váttar í einum boðum at krevjandi samráðingar eru við Shell um eitt 
møguligt boð frá Shell um at keypa BG Group. 

Shell hevur freist til 5. mai við at koma við einum ítøkiligum keypsuppskoti.  

Sambært Sindre Heyerdahl, oljuserfrøðingi hjá NRK, so eru eigararnir í BG Group helst 
hugaðir at selja fyri hendan prísin, 470 milliardir krónur. Virði á BG Group sambært 
keypsskálanum er góðar 340 milliardir krónur. Tað merkir at eitt boð sum er 130 milliardir 
omanfyri dagsvirði ger helst at eigararnir siga ja til at selja. 

Um hendan avtalan verður undirskrivað um nakrar vikur, so er talan um størsta uppkeypið 
í oljuheiminum higartil í ár. Við lága oljuprísinum sita tey flestu og bíða eftir at fleiri 
uppkeyp fara at koma. Nøkur oljufeløg hava nógvan pening á bók, og kunnu keypa minni 
feløg sum eru fíggjarliga strongd av lága oljuprísinum. 
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