
 
 

FAKTAARK  
 
Sammenslåingen av Shearwater GeoServices med WesternGecos virksomhet 
innen marine seismikk innsamling  
 
Om Shearwater Shearwater GeoServices Holding AS  
 

• Et norsk selskap, eiet av GC Rieber Shipping ASA (notert på Oslo Børs, ticker RISH) og 

RASMUSSENGRUPPEN AS, et privateid selskap  

• Shearwater ble dannet i desember 2016 ved overtakelse av seismikkflåten og 

driftsorganisasjonen til Dolphin Geophysical ASA. Selskapet har i dag 4 moderne, fullt 

utstyrte høykapasitets seismikk fartøy som brukes til å kartlegge havbunnen og identifisere 

potensielle olje- og gassforekomster. I tillegg har selskapet egenutviklet programvare for 

behandling av seismikkdataene  

• Shearwater har hovedkvarter er i Bergen, og opererer over hele verden. Hovedaktiviteten 

består i å gjennomføre marine geofysiske undersøkelser på vegne av ledende olje- og gass 

selskaper, og for multiklient seismiske selskaper  

• Shearwater Geoservices hadde en omsetning på USD 111 millioner i 2017 og et driftsresultat 

før avskrivninger (EBITDA) på USD 20 millioner  

• Sherwater har 250 ansatte  

• Irene Waage Basili er selskapets administrerende direktør  

 

Se www.shearwatergeo.com for mer informasjon  
 
 
Om WesternGeco og seismikkvirksomheten som selges  
 

• WesternGeco er seismikk-selskapet til Schlumberger Ltd., verdens største oljeservice selskap 

med mer enn 100,000 ansatte. Schlumberger har tidligere kunngjort at de vil selge den delen 

av WesternGeco som utfører marin seismikk-innhenting og relatert teknologi og 

fabrikasjonskapasitet. Schlumberger vil beholde WesternGeco navnet og virksomheten innen 

multiklient seismikk, databehandling og -tolkning  

• Virksomheten som selges er globalt ledende med en flåte på 10 fult utrustede høykapasitets 

skip som utfører all typer seismiske undersøkelser 3D, 4D og havbunns seismikk.  

• Selskapet har en betydelig aktivitet innen utvikling og fabrikasjon av teknologi og 

programvare som øker effektivitet og kvalitet ved innhenting av geofysiske data  

• WesternGeco har hovedkontorer i Gatwick (Storbritannia), Houston (USA), Oslo (Norge), 

samt Malaysia og Abu Dhabi (UAE)  

• Virksomheten som selges har ca. 350 ansatte  

• Maurice Nessim er leder (President) for WesternGeco  

 

Se https://www.slb.com/ for mer informasjon 


