”Vi forventer, at 2018 bliver bedre end 2017. Der er grøde i markedet”, siger ESVAGT’s Chief Commercial Officer, Søren Karas.
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ESVAGT gør klar til vækst
Første halvår af 2018 betyder øgede aktiviteter, og ESVAGT
er trimmet og klar til at gribe nye muligheder.
Efter flere år, hvor kerneforretningen har været under et voldsomt pres,
rummer udsigten for 2018 færre mørke skyer. En mere stabil oliepris vil
påvirke aktivitetsniveauet i positiv retning på både det norske og britiske
marked, og ESVAGT er klar til at gribe de muligheder, det fører med sig:
”Vi er velforberedte. Under nedgangen i aktiviteter har vi udvist rettidig omhu
og trimmet og tilpasset organisationen. Samtidig har vi i et vanskeligt marked
erobret markedsandele, som positionerer os godt til at få del i det opsving,

som kommer”, siger Søren Karas, Chief Commercial Officer hos ESVAGT.
Agil og hurtig
Kriseårene har forandret en række vilkår for branchen, særligt på olie/gas.
Flere af branchens største aktører agerer anderledes end før. Det skal ESVAGT
forholde sig til:
”Det har de senere år været en tendens, at de lange kontrakter bliver færre.
Mange af vores kunder har søgt mere fleksibilitet grundet usikkerheden i
markedet, og det vil sige at vi skal kunne agere i noget der til tider kan være
nærmest som spotmarkeder med ganske store udsving”, siger Søren Karas:
”Der er brug for, at vi kan være agile, hurtige og forandringsparate. Selv om
der er udsigt til vækst, så er det stadig et meget konkurrencepræget marked,
hvor alle andre også har stor appetit på de muligheder, der ligger i øgede
aktiviteter”, siger han.

Om ESVAGT
ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.
Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til
offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og
redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip,
brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.
Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med
specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), hvor kundens teknikere er
indkvarteret. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med
bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere,
reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work
gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.
ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og
rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.
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