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AS Tallink Grupp och Meyer Turku har tecknat intentionsavtal för bygge av nytt LNG-fartyg
AS Tallink Grupp och Meyer Turku har tecknat intentionsavtal för bygge av ett nytt miljövänligt biloch passagerarfartyg som ska trafikera på linjen Helsingfors – Tallinn. Fartyget kommer att byggas i
Åbo med leverans 2017 och kommer att kosta cirka 230 miljoner euro. Projektet säkerställer cirka
2000 arbetstillfällen vid varvet på årsbasis.
Det nya fartyget kommer att bli 212 meter långt med ett brutto på 49 000 ton. Fartyget kommer att
trafikera på linjen Helsingfors – Tallinn med kapacitet för 2 800 passagerare.
Det nya fartyget kommer innebära betydande förbättringar ur miljösynpunkt och energieffektivitet då
man tillämpar många nya innovationer och tekniska lösningar. Gröna värden, minskade utsläpp,
minimala mängder avfall och återvinning är nyckelord som legat till grund för utformningen av det nya
fartyget. Fartyget kommer att drivas med LNG och uppfyller de nya och skärpta reglerna i Östersjön,
som är en del av ECA-området.
-

Som marknadsledare med många års erfarenhet på den här linjen har vi mycket god kunskap
och förståelse för våra kunders förväntningar och vad som behöver förbättras. Jag är
övertygad om att Meyer Turku med sin erfarenhet kommer att leverera ett fartyg i världsklass
med hög kvalité som kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare, säger Janek
Stalmeister, styrelsemedlem och blivande VD för AS Tallink Grupp.

-

Mellan 2002-2009 har AS Tallink Grupp beställt sex helt nya fartyg och beställningen av detta
fartyg kommer bli koncernens sjunde nybygge. Jag är väldigt glad att Meyer Turku har ett
fortsatt förtroende för ytterligare ett samarbete med Tallink. Beställningen av det nya fartyget
ger oss en utmärkt möjlighet att tillämpa och förbättra designen och nya arbetsmetoder. Det
här samarbetet är oerhört viktigt för Meyer Turku och för hela varvsindustrin i Finland, säger
Jan Meyer, VD för Meyer Turku Oy.

Under de kommande månaderna kommer Tallink Grupp och Meyer Turku tillsammans ta fram ett
slutgiltigt kontrakt för fartygsbygget.
För ytterligare information:
Tanja Sabell
Kommunikationschef Meyer Turku Oy
Telefon: +358 41 4488 740
Luulea Lääne
Kommunikationsdirektör, AS Tallink Grupp
Telefon: +372 5521 296

AS Tallink Grupp är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Bolaget äger sammanlagt 18 fartyg
och verkar under varumärkena Tallink och Silja Line på sex olika linjer. AS Tallink Grupp har 7000 anställda och transporterar över 9
miljoner passagerare varje år.
Meyer Turku Oy är ett av Europas ledande båtvarv och ägs av Meyer Werft (70 %) och statliga Teollisuussijoitus (30 %). Bolagets varv i
Åbo sysselsätter 1350 personer är specialiserade på att bygga kryssningsfartyg, bil- och passagerarfartyg och specialfartyg.

