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”Bestyrelsen er lige så rystet og forundret som omverdenen over hvorledes de
konstaterede tab på hhv. risk management og tilgodehavender i datterselskabet
Dynamic Oil Trading har kunnet opstå,” siger Niels Henrik Jensen tidligere
formand for bestyrelsen i OW Bunker.
OW Bunker har i mere end 30 år været en af Danmarks mest imponerende
virksomhedshistorier – det var med den bagrund at hele bestyrelsen følte en
stolthed i at lede selskabet på børsen i København. Men på meget kort tid, som
et lyn fra en klar himmel, blev selskabet sat i en meget svær situation som
ultimativt førte til en konkurs. Det er uklart for bestyrelsen hvordan denne
situation kunne opstå og bestyrelsen ser således frem imod en tilbundsgående
undersøgelse af hændelsesforløbet. Fra bestyrelsen vil vi tydeliggøre nogle
afgørende fakta i denne tragiske situation:
	
  
• Dynamic Oil Trading (i daglig tale "DOT") blev etableret i slutningen af
2012 på den klare præmis, at DOT skulle følge og være underlagt samme
risk management systemer som resten af OWB-koncernen, herunder
samme principper for styring af kreditrisiko.
•

I overensstemmelse hermed, er der vedtaget og implementeret en
detaljeret kreditpolitik for DOT, som afspejler den i øvrigt i OWB
koncernen gældende kreditpolitik, herunder med en governance struktur,
som indebærer, at enhver kredit på mere end USD 10 millioner kræver
bestyrelsens forudgående godkendelse. Denne kreditpolitik, som er
beskrevet i prospektet, har været uændret siden længe før noteringen.

•

OW Bunker koncernen, herunder DOT, havde en veldefineret
kreditstyrings-organisation med forskellige beløbsbemyndigelser på fem
godkendelses-niveauer fra bestyrelsen, CEO og Group Credit Committee,
CFO/Group Credit Manager og ned til lokale managers.

•

Tab på debitorer har historisk været meget begrænsede, hvilket er
illustreret i prospektet ved at der for årene 2011, 2012 og 2013 har været
tab i gennemsnit i størrelsesordenen USD 1 million for hele koncernen per
kvartal, det vil sige mindre end 0.03% af omsætningen.

•

Bestyrelsen har på hvert bestyrelsesmøde haft et fast punkt på
dagsordenen omhandlende kreditgodkendelse, herunder på hvert
bestyrelsesmøde fået udleveret og gennemgået en oversigt over
kreditgodkendelser på over USD 10 millioner.

•

Den af DOT ydede kredit til Tankoil, som ifølge det nu oplyste udgør
mellem USD 120 - 130 millioner, har aldrig været forelagt endsige
godkendt af bestyrelsen.

•

I relation til de konstaterede Risk Management tab kan det tilsvarende
oplyses, at de i prospektet beskrevne marine fuel price risk management
politik, risikostyringssystemer og kontrolprocedurer naturligvis har været
vedtaget og implementeret i koncernen og bestyrelsen har ikke godkendt
afvigelser herfra.

•

Bestyrelsen har med forundring noteret sig det konstaterede tab på USD
150 millioner på risk management, som er uhørt i koncernens lange
historik på risk management og ser frem til en afdækning af årsagen hertil
hurtigst muligt.

•

Bestyrelsen forsøger p.t. via kurator at få adgang til selskabets itsystemer med henblik på en granskning af de tabsgivende positioner.

	
  
	
  
	
  
Den tidligere bestyrelse i OW Bunker A/S

Bestyrelsen beder om forståelse for, at de enkelte medlemmer ikke ud over
denne pressemeddelelse har kommentarer til hændelsesforløbet.

