Kontrakten verdt
ti milliarder: – Et
livslangt ekteskap
som inngås
Tyske Aurubis skal kjøpe alt kobberet som Nussir planlegger å produsere i gruven i Kvalsund.

Aurubis' visedirektør Nicholas Albrecht og Øystein Rushfeldt i Nussir tok en koronahilsen for å formalisere samarbeidet mellom metallgiganten og
gruveselskapet. FOTO: BJØRN MARTIN LYNG
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På en pressekonferanse på Skaidi Hotel kunne Nussir ASA endelig annonsere sin nye
kunde. Aurubis, med base i Hamburg, skal kjøpe alt kobberet som Nussir planlegger å
produsere, i første omgang i 10 år. Sannsynligheten for samarbeidet vil fortsette etter
det er veldig stor.

Basert på kobberprisen der den ligger i dag er denne kontrakten verdt rundt 10
milliarder norske kroner.

– I praksis er det et livslangt ekteskap som inngås, det viser også tidligere leveranser fra
Norge til Aurubis og kundeforhold selskapet har rundt om i verden, sier Nussir-direktør
Øystein Rushfeldt under briefingen.

Øystein Rushfeldt beskriver Aurubis som et selskap som er veldig fokuserte på faget
de driver med. FOTO: BJØRN MARTIN LYNG
– Ryddig og velordnet
Rushfeldt var som fersk direktør på besøk i Hamburg i 2010, og er veldig glad for at
besøket nede på verket for 10 år siden ledet til valget som nå er tatt.

– Det har vært en knivskarp konkurranse, og det var såpass skarpt at det pågikk på
kvelds- og nattestid inn i den siste helga før beslutningen ble tatt, forteller Rushfeldt.

Nussir har siden 2010 vært på besøk hos og forhandlet med flere andre nord-europeiske
smelteverk, men inntrykket fra verket i Hamburg ble sittende fast. Rushfeldt beskriver
Aurubis som et selskap som er veldig fokuserte på faget de driver med.
Det var satt opp flere kriterier til kunden. Naturligvis hva man kan oppnå i pris, men
også i hvilken grad kunden opptrer ryddig og har en god miljøstandard.

– Dessverre er det ikke sånn alle plasser i verden, at et smelteverk er så ryddig og
velordnet som det tyske. Når man går inn i et langsiktig kompaniskap er det derfor viktig
at det metallet som kommer ut til slutt, er løst på en mest mulig bærekraftig måte,
påpeker Rushfeldt.

Samarbeidet ble presentert på Skaidi Hotel tirsdag kveld. FOTO: BJØRN MARTIN
LYNG
En viktig brikke
Nussir har dermed fått den viktigste brikken på plass, etter at de fikk konsesjon til
gruvedrift før jul i fjor. Med Aurubis som kunde skal selskapet gå med hevet hode til
banker og investorer, i arbeidet mot et fullfinansiert Nussir ASA.

– Om du ønsker å bygge ei leilighet og møter opp i banken med informasjon om at du har
tegnet kontrakt med en leieboer som skal leie i ti år og til en bra pris, så står du mye
bedre i forhold til sikkerheten for å få finansiering til prosjektet. Dette er ganske mye
mer komplisert enn som så, men det er likevel en grei sammenligning, sier Rushfeldt.
Aurubis gleder seg også veldig til samarbeidet med den planlagte kobbergruven i
Kvalsund.
– Det er en veldig kort distanse til smelteverket vårt, og det senker umiddelbart
utslippene i forsyningskjeden. En kilde så nært minimerer også risken vår, sier
visedirektør Nicholas Albrecht.

