MEDLEMSAVISA
FUSJON MELLOM MØRETRYGD OG NORDVEST SJØFORSIKRING
Fusjon fra 1.1.2002.
Styrene i Møretrygd Gjensidig Sjøtrygdelag og Nordvest Sjøforsikring Gjensidig har inngått avtale om fusjon av
selskapene. Generalforsamlingen i Nordvest Sjøforsikring godkjente avtalen 18. mai 2001 og Møretrygd godkjente
avtalen 6. juni 2001. Under forutsetning av Kredittilsynets godkjenning fusjonerer selskapene fra 1.1.2002.
Det fusjonerte selskapet får navnet Møretrygd Gjensidig Forsikring
Forsikring.
Historisk perspektiv.
Nordvest Sjøforsikring ble opprinnelig stiftet i 1871 som Aalesunds og Moldes Gjensidige Skibsassuranceforening og
Møretrygd ble stiftet i 1890 som Søndmøre Assuranceforening for Fiskefartøier. Senere har selskapene gjennomgått
en rekke fusjoner og sammenslåinger.
Den siste runden var i 1998 da "Havfiske" og Herøy Båttrygdelag slo seg sammen til Nordvest Sjøforsikring, og i 1999
da Sunnmøre Båttrygdelag, Møretrygd og Harøy Samtrygdelag dannet Møretrygd Gjensidig Sjøtrygdelag.
Begrunnelse for fusjonen.
Både Nordvest Sjøforsikring og Møretrygd har en sterk stilling innen forsikring av fiskefartøy på Nordvestlandet.
Fusjonen er kommet i stand for å danne grunnlag for et selskap som vil stå enda sterkere finansielt og markedsmessig
og for å utnytte begge selskaps totale resursser på en enda bedre måte. Det fusjonerte selskapet vil få en kapitalbase
som muliggjør at det kan videreutvikle sin posisjon innenfor fiskeri- og sjøforsikring på Nordvestlandet. Fusjonen vil
være med på å sikre at der fortsatt skal være et lokalt gjensidig sjøforsikringsselskap i regionen.
Med ca. 800 medlemsfartøy, forsikrede verdier på over kr. 7 milliarder, en årlig premie på ca. kr. 65 millioner og
egenkapital på ca. kr. 150 millioner vil selskapet bli en av de tyngste aktørene innen fiskeriforsikring.
Lokalisering og kontorstruktur.
Selskapet vil få hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Herøy. Det nye kontoret blir i Kongensg. 23, like ved
Skateflukaia og selskapene flytter sammen i slutten av oktober 2001.
Avdelingskontoret i Herøy blir opprettholdt fordi både Møretrygd og Nordvest har en betydelig medlemsmasse i Herøy,
og den sterke aktiviteten i området vil være viktig for selskapets videre utvikling.
Ledelse og organisasjon.
Adm. direktør for Møretrygd, Sigbjørn K. Rosbach Røren blir adm. direktør i det fusjonerte selskapet. Adm. direktør i
Nordvest Sjøforsikring, Bjørn Harald Bakke blir viseadm. direktør og overtar som adm. direktør 1.1.2003 når Røren går
av med pensjon.
For øvrig blir der ingen store endringer i administrasjonene og ingen oppsigelser som følge av fusjonen
Kontaktpersoner:
Nordvest Sjøforsikring Gjensidig
Møretrygd Gjensidig Sjøtrygdelag
Telefon
Styreformann Odd Kjell Sjøvik

71 27 02 00

Adm. direktør Bjørn Harald Bakke 70 10 12 60

Telefon
Styreformann Eivind Volstad

70 10 49 52

Adm. direktør Sigbjørn Røren

70 12 16 63

