
                 
   

 
2. juni 2016 
PRESSEINVITATION 
 

H.K.H. Kronprinsessen døber Stenaweco Impulse i København 
 

 
 
Den 13. juni vil kemikalie- og produkttankeren Stenaweco Impulse blive døbt i København.  
H.K.H. Kronprinsessen er gudmor for skibet og den højtidelige dåbsceremoni bliver holdt på 
Langeliniekajen, hvor gæster fra hele verden vil være til stede. 
 
Stenaweco Impulse er det sjette i en serie af tretten skibe af IMOIIMAX-modellen, der er blevet 
bestilt af Stena Bulk. Skibet ejes af Stena Weco, et joint venture mellem svenske Stena Bulk og 
danske Weco Shipping. Det er blevet bygget på det kinesiske værft GSI (Guangzhou Shipbuilding 
International). 
 
Den innovative tekniske design som Stena Teknik har udviklet i samarbejde med værftet giver en 
ekstra stor lastfleksibilitet, høj sikkerhed og et økonomisk forbrug af brændstof. I servicefart er 
brændstofforbruget 10-20 % lavere i forhold til tilsvarende fragtskibe. 
 
Pressen er meget velkommen til at deltage i dåbsceremonien den 13. juni, hvor der blandt andet 
bliver mulighed for at komme ombord på tankeren og der vil være mulighed for eksklusive interviews 
med repræsentanter fra virksomheden. 
 
Program i København den 13. juni 
 
Kl. 08.45-09.45  Rundvisning ombord på Stenaweco Impulse, Langelinje Allé 
Kl.10.30                                      Senest mødetid for pressen og pressebriefing, Langelinje Allé 
Kl. 11.00   Dåbsceremoni, Langelinie Allé 
 
Der er mulighed for interviews med repræsentanter fra Stena Bulk og Weco Shipping 
både den 12. og 13. juni.  
 
S.U. senest 10. juni. Kl. 16.00. 
Husk venligst pressekortet. 
 



 

For at booke et interview med repræsentanter fra Stena Bulk og Weco Shipping og for tilmelding til 
skibsdåben, kontakt venligst:  
 
Samira Kudsk, Samira Kudsk PR, tel. 61629292 eller sk@samirakudsk.dk  
Birgitta Plyhm, Plyhm Kommunikation, tlf. +46 707 77 12 90 eller birgitta@plyhm.se    
 
Stenaweco Impulse er, ligesom de øvrige tretten IMOIIMAX-skibe, en del af Stena Wecos globale 
logistiske system. Stenaweco Impulse vil fragte vegetabilske olier, kemikalier samt olie- og petroleum 
produkter. Skibet er udstyret med 18 ens tanke à 3.000 m3.  
 

Skibet er 183 meter langt, 32 meter bredt og har en dødvægt på 50.000 tons.  

 
Spørgsmål til ledelsen kan rettes til: 
 
Erik Hånell    Johan Wedell-Wedellsborg 
Adm. dir. og koncernchef/CEO   Formand for bestyrelsen 
Stena Bulk AB/Stena Weco   Weco Shipping  
Mobil: +46 704 855 002   Tlf. +45 45 17 77 13 
 Erik.hanell@stenabulk.com       jww@wecogroup.dk  
 
Stena Weco, der blev dannet i begyndelsen af 2011, ejes i lige dele af tankrederiet Stena Bulk og Weco 
Shipping. Rederiet er specialiseret i transporter af raffineret produkter, vegetabilske olier og kemikalier. I dag 
er Stena Weco en af de største globale transportører. Målet er at blive førende indenfor MR-tanker segmentet. 
For yderligere information se venligst  www.stenaweco.com       
 
Weco Shipping består af Weco Tankers, Weco RoRo, Weco Projects, Weco Bulk og Stena Weco.  Se venligst 
www.wecoshipping.com 
 
Med kontor i seks lande er Stena Bulk et af de førende tankrederier i verden. Virksomhedens flåde omfatter 
120 skibe. Stena Bulk er en del af Stena Sfæren og har lidt mere end 20 000 medarbejdere og en omsætning på 
60 milliarder SEK. For yderligere information gå venligst til www.stenabulk.com  www.stenabulk.com  
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