PRESSEMELDING

Lederskifte i Torghatten.
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Med bakgrunn i den strategiske endringen av Torghatten til et rendyrket sjøselskap, har
konsernsjef Roger Granheim meddelt styret at han ønsker å fratre som leder av
Torghatten AS etter 17 år i konsernet. Stein Andrè Herigstad-Olsen, som i dag er direktør
for sjøsegmentet i Torghatten, overtar som adm direktør. Granheim fortsetter som leder
av eierselskapet Torghatten Group AS, for å bistå i forbindelse med lederskiftet og i noen
strategiske prosjekter.
«Det er ingen dramatikk i dette, og det har lenge vært kjent for eiere og styret at jeg
ville fratre når eierskiftet og transformasjonen av Torghatten var gjennomført. Jeg har
hatt en fantastisk tid i Torghatten, og er takknemlig for den reisen jeg har fått være med
på sammen med gode kolleger. Selskapet er godt posisjonert for en fortsatt positiv
utvikling, og jeg skal bidra best mulig på min siste etappe. Samtidig skal jeg fremover
bruke tiden godt på å vurdere hva jeg skal gjøre i neste fase», sier Roger Granheim.
Styreleder Dag Mejdell sier en kommentar at; «Styret beklager at Roger Granheim har
bestemt seg for å tre tilbake som leder av Torghatten AS, men har samtidig forståelse for
at han ønsker å vurdere andre muligheter når Torghatten blir et fokusert sjøselskap.
Under Granheims ledelse har Torghatten utviklet seg til å bli et av Norges ledende
transportkonsern, og det er skapt store aksjonærverdier.»
Styret i Torghatten AS har fra ca 1 november ansatt Stein Andre Herigstad-Olsen som ny
adm direktør for selskapet. Han kommer fra stillingen som direktør for sjøsegmentet i
konsernet, som også vil være hovedaktiviteten i Torghatten AS fremover, og har hatt
flere sentrale stillinger gjennom sine 15 år i Torghatten.
«Sterke og vellykkede organisasjoner utvikler ofte også sine egne ledere, og styret er
veldig fornøyd med at Stein-Andre Herigstad-Olsen har sagt seg villig til å ta over når
Roger Granheim går av som leder av Torghatten AS», sier Dag Mejdell.
«Jeg takker for tilliten fra styret og ser frem til å videreutvikle et allerede bunnsolid
selskap sammen med eiere, styret og alle dyktige kollegaer. Torghatten AS knytter folk
og samfunn sammen gjennom bærekraftig infrastruktur, nettopp jobben med
bærekraftige løsninger og vår betydning for folk, gjør det å jobbe i Torghatten spesielt
spennende», sier Stein Andre Herigstad-Olsen.
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