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Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning 
av tre tankfartyg för 55 MUSD

Gotlandsbolaget har tidigare, den 29 september, kommunicerat sin avsikt att sälja tre 
tankfartyg. Bolaget meddelar nu att avtal ingåtts om försäljning av dessa fartyg. 
Försäljningslikviden uppgår till ca 55 MUSD och reavinsten till drygt 400 MSEK. Därmed har 
Gotlandsbolaget avyttrat alla tankers i serien Gotland Class.

Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M
/T Gotland Marieann. Efter att sedvanliga villkor uppfyllts kommer fartygen att överlåtas vid 
leverans till dess nya ägare, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår 
till ca 55 MUSD, vilket är i linje med tidigare kommunikation. Fartygen beräknas beroende på 
leveranstidpunkt ha ett samlat bokfört värde om drygt 200 MSEK och resultera i en reavinst om 
drygt 400 MSEK.

M/T Gotland Sofia byggdes 2007 och M/T Gotland Aliya och M/T Gotland Marieann 2008. Alla tre 
fartygen byggdes vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI) i Kina och är tankers för 
produkter och kemikalier enligt IMO II. Fartygen har ingått i ett poolsamarbete med Maersk 
Tankers.

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om dess försäljningar av M/S Valentine samt M/T Gotland 
Carolina. I och med slutförandet av de tre försäljningar som nu avtalats har Gotlandsbolaget sålt 
samtliga fartyg inom den egna serien Gotland Class.

”Försäljningen av tankfartygen är ett naturligt steg i vår strategi. Vi har för avsikt att fokusera än mer 
på industriell sjöfart och infrastruktur. Inom passagerarfartyg presenterade vi nyligen planerna på 
en vätgasdriven katamaran, Gotland Hydrocat, som vi arbetar för att ta i drift senast 2030”, 
kommenterar Håkan Johansson VD Gotlandsbolaget.

Kontakter
Håkan Johansson, VD Gotlandsbolaget
Epost:  hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon: +46 498 20 18 30

Karin Bill, Kommuniktionsansvarig Gotlandsbolaget
Epost:  karin.bill@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 498 20 10 60

Om Gotlandsbolaget
Med Gotland som bas investerar vi i sjöfartens omställning och nya tekniker, samt driver utveckling av 
hållbara destinationer och besöksmål. Gotlandsbolaget grundades 1865 och är Sveriges äldsta 
passagerarrederi, och vi har sedan dess fört Gotland och fastlandet närmare varandra.
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Denna information är sådan information som Gotlandsbolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-11-03 16:45 CET.
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