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Shaping the future.

Vi søker etter en:

Business Development Manager
som skal bidra til å posisjonere Wintershall Norge som en proaktiv, kreativ og profesjonell operatør i Norge og Storbritannia.

Les mer om stillingen på www.visindi.no

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Dag Vevatne, tlf. 916 56 111 eller Wenche Taksdal, tlf. 958 83 344.
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.
Søknad med CV sendes snarest via ”stillinger” på www.visindi.no

Wintershall er et heleid datterselskap av BASF og er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innen olje- og gass-

industrien. Selskapet har i løpet av kort tid etablert seg som en av de største rettighetshaverne på norsk sokkel, og er en

ambisiøs partner i noen av de mest spennende olje–funnene som er gjort de siste årene både på norsk og britisk sokkel

inklusiv de to opererte funnene Grosbeak og Maria. Wintershall Norge teller i dag nær 100 medarbeidere og holder til i nye,

moderne lokaler i Hinna Park, Stavanger.

Jubileumstilbud
på utvalgte Stressless® hvilestoler,

sofagrupper, Svane® kontinentalsenger
og madrasser m.m.

i hud Batick sort, med brunbeiset treverk.
Begrenset antall.

Stol kun

6990,-
Krakk kun
1995,-

Åpent: Tordag, fredag og mandag til19• Tirsdag og onsdag til 16.30 • Lørdag til 14

STORGATEN 52 A, V/KIRKEN, SANDNES • TELEFON 51 66 22 88

Høsttilbud
På utvalgte sofagrupper, Stressless® hvilestoler,
Stressless® sofa med høy/lav rygg og hjemme-
kino, Svane® kontinentalsenger, madrasser mm.
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OSLO: En EU-bot på nærmere en kvart milliard kroner, fører til at panteselskapet
Tomra leverer blodrøde tall i tredje kvartal. Selskapet har anket EU-dommen, men
resultatet av dommen preget kvartalsresultatet som ble lagt fram i går. Underskuddet
i perioden endte på 57 millioner kroner som er en nedgang på 143,5 millioner kroner
fra samme periode året før. Det ordinære driftsresultatet endte på minus 54 millioner
kroner mot et driftsoverskudd på 131,6 millioner kroner i tredje kvartal 2009. (NTB)

Tomra anker EU-dom som koster dyrt

3000 milliarder kroner passerte Statens pensjonfond,
Oljefondet, natt til i går. – Fondet har vokst mye
raskere og blitt betydelig større enn de fleste

forventet da det først ble tilført kapital i mai 1996, sier Yngve Slyng-
stad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som
forvalter fondets verdier for framtidige generasjoner. (NTB)

Comrod med viktig
gjennombrudd
Comrod skal levere nye
spesialantenner verd 38
millioner kroner til USA.

Tor Inge Jøssang tekst

STRAND: – Endelig! Dette er et
gjennombrudd for vår banebry-
tende teknologi, uttaler kon-
sernsjef Niklas Hermansson i
Comrod Communications med
avdelinger blant annet på Tau. 

I en børsmelding i går varslet
konsernet en ordre fra en av an-
tennefabrikkens store kunder,
en amerikansk radioprodusent.
Leveransene starter allerede i
4. kvartal i 2010 og gjelder et
nytt produkt, en såkalt HF
loop-antenne.

Dette er en sirkelformet an-
tenne som er den eneste i sitt
slag på verdensmarkedet. An-
tennen er designet på Tau med
sikte på å erstatte HF-antennene
på kjøretøyene til Nato og det
amerikanske forsvaret. – Dette
produktet har helt spesielle
egenskaper. Mens HF-signalene
ruller langs jorden og stanser
når de treffer for eksempel fjell,
stråler signalene fra HF-loopen
rett opp mot himmelen, slik at
man får dekning uansett. Anten-
nen virker på avstander opptil

500 kilometer, opplyser mar-
kedsdirektør Tor Reidar Brekke.

DEKNING: Som eksempel nevner
han at den norske marinen som
testet HF loopen på et fartøy
mellom Bergen og Stavanger.
For første gang hadde Håkons-
vern samband med båten hele
veien fra Bergen og sørover. Til-

svarende terreng med fjell og da-
ler finnes i Irak og Afghanistan,
og gjør kommunikasjon vanske-
lig i dag. Med teknologi fra Tau
kan det i framtiden bli dekning
under alle forhold. 

De første loop-antennene er
blitt testet og godkjent av United
States Army Material Com-
mand.

– Hittil har vi laget om lag 100
loop-antenner. Nå starter vi med
større produksjon og har store
forventninger, opplyser Brekke. 

I børsmeldingen vektlegger
konsernsjef Niklas Hermansson
at HF-loopen passer inn i Com-
rod Communication sin strategi
om å utvikle verdifulle produk-
ter til forsvarsmarkedet og and-
re nisjemarkeder. 

PILOTPROSJEKT: – For Comrod er
dette et pilotprosjekt inn i ver-
dens mest krevende marked.
Det er tre år siden amerikanerne
begynte testene. Med andre ord
er det svært krevende å få aksept
for ny teknologi. Vi hadde kun-
dene på besøk for 14 dager siden
og de sier nå at dette produktet
vil bli fremtidens standard. Dét
gjenstår å se, men vi er uansett
kvalifisert til et spesialprogram i
USA som vil gi oss et viktig utstil-
lingsvindu, sier Hermansson.

HF LOOP: Antennen er formet 
som en sirkel og er den eneste på
verdensmarkedet i sitt slag. Den
store fordelen er at militære styrker
kan ha datakommunikasjon 
samtidig som de er i bevegelse.
(Foto: Comrod)

Seadrill bygger to nye rigger
RIGG: Seadrill har inngått en avtale
med verftet Jurong Shipyard i Singa-
pore om bygging av to nye oppjekk-
bare rigger (jack-up). Verdien av av-
talen er estimert til 2,34 milliarder

kroner. De nye riggene skal være til-
passet operasjoner i hele verden, 
inkludert Nordsjøen. Riggene vil 
kunne operere på havdyp ned til 122
meter og kunne bore til 9000 meter.


