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Stena Weco vinnare i Lloyd´s List Global Awards 2016 
 
Igår hölls den årliga Lloyd´s List Global Awards på National Maritime Museum i Greenwich, 
London. Stena Weco, som är ett joint venture mellan svenska Stena Bulk och danska Weco 
Shipping utsågs till vinnare i kategorin ClassNK Tanker Operator of the Year. Priset delas ut till den 
aktör som utmärkt sig under året och som har visat förstklassig prestanda såväl operativt som 
finansiellt. 
 
”Vi är förstås väldigt glada och tacksamma 
över att bli vinnare av Lloyd’s List Global 
Awards 2016 i kategorin Class NK Tanker 
Operator of the Year. Med leveranserna av 
IMOIIMAX-fartygen under 2015-2016 har vi 
gemensamt gjort en stor satsning, som fallit 
väldigt väl ut. Vi ser även fram emot en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet 
inom Stena Weco ”, kommenterar Erik 
Hånell, VD och koncernchef / CEO, Stena Bulk 
AB / Stena Weco och Johnny Schmølker, CEO 
/ COO, Weco Shipping / Stena Weco. 
 
Stena Weco startade i början av 2011 och ägs 
till lika delar av Stena Bulk och Weco 
Shipping. Bolaget är specialiserat på att frakta vegetabiliska oljor, kemikalier samt olje- och 
petroleumprodukter. Idag är Stena Weco ett av de största globala rederierna och kontrollerar ca 60 
MR-tankers. Stena Wecos affärsmodell med fokus på hög flexibilitet har gett mycket bra resultat. I 
flottan ingår nu åtta nya MR-tankers av IMOIIMAX-modell och ytterligare fem är beställda. Fartygen 
är innovativt tekniskt designade med extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg 
bränsleförbrukning.  
 
”Vi är mycket nöjda med vår IMOIIMAX-flotta med hittills åtta levererade fartyg. Affärsmodellen med 
hög flexibilitet har visat sig mycket framgångsrik och vi ser framåt emot fortsatt gott resultat,” 
fortsätter Erik Hånell. 
 
För att se hela listan med vinnarna: 
http://lloydslistawards-global.com/winners-2016/  

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Hånell     
VD och koncernchef / CEO   
Stena Bulk AB / Stena Weco    
Mobil +46 704 855 002   
erik.hanell@stenabulk.com     
   
Stena Weco, som bildades i början av 2011 ägs till lika delar av tankrederierna Stena Bulk och Weco Shipping. 
Rederiet är specialiserat på transporter av raffinerade produkter vegetabiliska oljor och kemikalier. Idag är 
Stena Weco en av de största globala transportörerna. Målet är att bli marknadsledande inom MR-tanker 
segmentet. För ytterligare information, var vänlig se: www.stenaweco.com 

Dr. M. Abdul Rahim, Regional Manager Europa och Afrika från 
ClassNK, Erik Hånell och Fiona Bruce. 
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Weco Shipping består av Weco Tankers, Weco RoRo, Weco Projects, Weco Bulk och Stena Weco. För 
ytterligare information, var vänlig se: www.wecoshipping.com  
 
Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad 
flotta på runt 120 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en 
omsättning på 60 miljarder SEK. För ytterligare information, var vänlig se: www.stenabulk.com    
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