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Ændring i ejerkredsen bag Scandlines
Deutsche Seereederei træder ud af ejerkredsen i Scandlines og sælger således sin andel
på 20 procent i rederiet til de øvrige ejere 3i og Allianz Capital Partners, der fortsætter
driften af Scandlines uden ændringer.
Med virkning fra den 29. oktober 2010 overtog 3i og Allianz Capital Partners den aktiepost
på 20 procent i Scandlines, der i dag ejes af det Rostock-baserede selskab Deutsche
Seereederei. 3i og Allianz Capital Partners har således fremover hver en ejerandel på 50
procent i rederiet. De nuværende ejere overtog Scandlines i 2007 fra Transport- og
Energiministeriet i Danmark og Deutsche Bahn AG i Tyskland.
Ændringen i ejerstrukturen får ingen indflydelse på driften i virksomheden. 3i og Allianz
Capital Partners arbejder målrettet videre efter den nuværende strategi, der skal øge den
økonomiske vækst i rederiet yderligere.
Fremgangen skal blandt andet komme fra indsættelsen af to nye færger på ruten GedserRostock i 2012. Færgerne fordobler kapaciteten på overfarten og bygges på P+S-værftet i
Stralsund i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Nybygningerne udgør
sammen med havneudvidelser i Gedser og Rostock en samlet investering på 1,7 milliarder
kroner og understreger de nuværende ejeres fortsatte tiltro til Scandlines.
”Ændringen i ejerkredsen ændrer ikke på kursen for Scandlines. Vi holder fast i den
nuværende plan, der er skarpt rettet mod vækst, ikke mindst i de østlige korridorer, som
bliver stadigt vigtigere i fremtiden. De nye færger til Gedser-Rostock vil samtidig gøre
oplevelsen for vores kunder om bord endnu bedre, hvilket vi arbejder meget med på alle
niveauer i rederiet”, udtaler Bengt Pihl, koncernchef i Scandlines.
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et af Europas største rederier. Scandlines'
kerneforretning består af befordring af personer og varer i trekantsområdet mellem
Danmark, Tyskland og Sverige samt på ruterne til de baltiske lande og Finland. Scandlines
transporterer årligt 13 millioner passagerer, 3 millioner personbiler samt 750.000 lastbiler
og trailere med det hovedmål at yde en effektiv, pålidelig og konkurrencedygtig
transportservice.
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