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Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan 
 
Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra 
två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter 
försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, 
fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan. 
 
Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har 
haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. 
Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre 
fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan 
levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay. 
 
I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till 
accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, 
har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de 
andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat 
med ytterligare cirka 36 MUSD.  
 
”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att 
undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för 
att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime. 
 
Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan 
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg 
har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en 
utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att 
maximera värdet på bolagets tillgångar. 
 
”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat 
marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat 
på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. 
Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår 
bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i 
marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Erik Lewenhaupt    
VD, Concordia Maritime AB    
0704-855 188  
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com     
 
 
Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET. 
 
 
 
Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och 
tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 
noterad på Nasdaq Stockholm. 
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