INVITASJON TIL GCE NODE TOPPLEDERFORUM 2016
STED:
TID:

BANKKJELLEREN, MARKENSGATE. 11 – KRISTIANSAND
21. APRIL KL. 18:00 – CA. 21:00

Olje- og offshoremarkedet – Utsikter framover
Andreas Stubsrud, Head of Research Pareto Securities
Utviklingen i oljepriser og riggmarkedet framover. Han vil også dekke markedsbalansen i OSV, seismikk og subsea markedet.
Andreas Stubsrud has been an oil service and offshore drilling analyst since 2007, covering listed companies such as Seadrill, Transocean, Aker
Solutions, TGS and PGS. His previous experience comes from the valuation department in PwC.

Iran – muligheter og utfordringer
Werner Karlsson, Regiondirektør i INTSOK med ansvar for Europa og Midt-Østen.
Iran har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen om landets atomprogram og mange av sanksjonene verdenssamfunnet har hatt mot Iran
oppheves. All handel mellom USA og Iran er fortsatt stanset, med noen unntak. Iran har fokus på å oppgradere landets olje- og gass industri, i
tillegg til investeringer i teknologi til fornybar energi for å dekke eget energi behov og for å sikre eksportinntekter. Oppheving av sanksjonene
betyr også at store pengebeløp som har vært låst i internasjonale banker nå frigjøres og det gir Iran og iranske selskaper den nødvendige
investeringskapital framover. Det er stort og interessant marked som nå åpner seg, med interesse fra hele verden for å komme i posisjon til å
levere alle typer varer og tjenester, men her er også mange fallgruver som det er svært viktig å være oppmerksom på når en skal gjøre
forretninger i Iran.
Werner Karlsson er regionsdirektør i INTSOK med ansvar for Europa og Midt Østen . Han er Cand. real og tidligere medlem av hovedledelsen i
Saga Petroleum . Saga var inne i Iran tidlig på nitti tallet. Deres engasjement ble videreført av Norsk Hydro for så å bli integrert i Statoil. Han
har hatt ansvar for Iran i INTSOK siden 1999 og har besøkt landet en rekke ganger . INTSOK har også vært vertskap for en rekke delegasjoner
fra Iran til Norge.
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