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Stena Bulk har mottagit utmärkelsen GREEN4SEA Tanker Operator Award
2017
Prisutdelningen av GREEN4SEA Awards 2017 ägde rum i tisdags kväll i Aten. Efter en för
allmänheten öppen omröstning hade Stena Bulk blivit utnämnda till en av segrarna och fick därför
motta årets utmärkelse i kategorin GREEN4SEA Tanker Operator Award 2017. Priset tilldelas en
aktör som genom energieffektivitet reducerat den miljömässiga påverkan betydligt och därmed
bidragit till hållbarare sjöfart.

Erik Hånell, Stena Bulk, George D Andreadis,
Bureau Veritas, Mats Karlsson, Stena Bulk
Specifikation för utmärkelsen: GREEN4SEA Tanker Operator Award 2017 is to be awarded to any ship
operator of oil or chemical tankers, or gas carriers that demonstrated environmental excellence and
performance above average in any aspect of maritime activity.
”Som både ägare och operatör är Stena Bulk involverade i alla områden inom tanksjöfart och har
därför ett dubbelt ansvar att ligga på framkant. Sedan länge fokuserar vi på teknisk utveckling och
har skapat lösningar både ombord och iland, som ökat medvetenheten. Men det har också varit
viktigt att inte enbart fokusera på teknik för att reducera bunkerkonsumtionen, utan även att arbeta
med ett kommersiellt fokus för effektivare användning av bränslet. Vårt operativa system har sedan
det implementerades år 2012 ökat vår energieffektivitet med 20 %, översatt blir det 30.000 mt
bränsle och en besparing med 100.000 mt vad gäller CO2 utsläpp. På senare år har vår ledande roll
när det gäller digital teknologi tagit oss ännu längre och vi arbetar för närvarande med verktyg för att
kunna förutsäga marknaden på olika sätt. Med nya plattformar transformerar vi nu sjöfarten vad
gäller effektivitet och transparens,” kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.
”Vi är mycket stolta över utmärkelsen, vi tackar alla som röstat på oss och för att ni uppmärksammar
vårt arbete inom det här viktiga området,” avslutar Erik Hånell.

För mer information om GREEN4SEA: www.safety4sea.com & www.green4sea.com
SAFETY4SEA / GREEN4SEA aiming to promote Safer, Smarter & Greener
Shipping, including www.safety4sea.com & www.green4sea.com Portals, SAFETY4SEA, GREEN4SEA,
RISK4SEA & CSR4SEA quarterly magazines and SAFETY4SEA, GREEN4SEA & SMART4SEA Conference
& Awards held annually in Athens and a daily newsletter service.
För mer information om Stena Bulk, vänligen kontakta:
Erik Hånell
VD och koncernchef
Stena Bulk AB
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com
Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad
flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en
omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

