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Investor Relations Manager
We are looking for a person with a Master’s degree within finance or economics, and 3 – 4 years of relevant experience in the field of investor 
relations. The I.R. Manager will report to CFO Svein Knudsen and be situated at the Oslo office. 

emgs is the world leader within seabed logging, a new technology used to find offshore hydrocarbon reservoirs. Our patented 
technology is revolutionizing the search for oil and gas. As a result, the company has experienced  rapid growth.

emgs has performed more than 200 commercial surveys for over 40 customers. Our expanding fleet of survey vessels work in 
the world’s frontier regions and mature basins. We employ 370 people, have sales representatives around the world and offices 
in Trondheim, Stavanger, Oslo, Houston and Kuala Lumpur. emgs was recently introduced at Oslo Stock Exchange. Our growth 
is your opportunity, and we invite applications for the position as:

Detailed job description is available at www.emgs.com    Please direct enquiries to: Torill Borgen at our recruiting partner, 
Please send your application and CV to  torill@olderbakk.com  Olderbakk & Partners AS: 92 45 04 02.
within 25th of May 2007.

Q-vending
fra Riis-
Johansen
Lettet: Landbruks- og matminister 
Terje Riis-Johansen bøyer av og bedrer 
konkurransevilkårene for Synnøve Finden
og Q-Meieriene. Riis-Johansen avviser 
imidlertid å ha foretatt en retrett. – Jeg er
lettet, og veldig godt fornøyd med at vi har
fått en løsning, sier han.

TORGEIR ANDA
TRONDHEIM

Etter flere års beinhard strid
mellom de uavhengige ak-
tørene i meierisektoren og

landbruksmyndighetene går når
landbruks- og matminister Terje
Riis-Johansen inn for å bedre
rammevilkårene for Tines kon-
kurrenter. Både Synnøve Finden
og Q- Meieriene er fornøyd med
at det nå kan komme en løsning.

Høyres Torbjørn Hansen me-
ner at Terje Riis-Johansen har
foretatt en oppsiktsvekkende re-
trett fra de standpunkt han har

hatt tidligere. Han sier at utspil-
let om vesentlig forbedring av
konkurransesituasjonen er vel-
dig forpliktende, og han ser frem
til detaljene i fremlegget.

– Jeg mener dette er en solid
kuvending fra landbruksminis-
teren, men det er en svært glede-
lig vending i en vanskelig og
viktig sak. Det jeg ser i denne og
andre saker på dette området, er
at Senterpartiet blir overkjørt i
regjeringen. Det er bra for
forbrukerne, og for bøndene.

Morsomt
Terje Riis-Johansen avviser Tor-
bjørn Hansens beskrivelse av sa-
ken. Statsråden sier at han og

departementet lenge har arbei-
det for å få en god løsning i meie-
risektoren, og at alle parter har
bidratt positivt de siste måne-
dene. Det har vært en lang pro-
sess, men det har også vært nød-
vendig for å komme frem til en
felles forståelse.

Landbruksministeren sier
han er svært lettet. 

– Jeg synes det er morsomt at
vi får til en ordning som Tor-
bjørn Hansens parti aldri klarte
å få til i regjering. Jeg er veldig
godt fornøyd med utfallet. Vi er
blitt kritisert for ikke å ha gjort
noe, men ambisjonene mine har
vært de samme hele tiden. 

Forslaget innebærer at det

ikke blir noen vurdering av ver-
diene i Tine, og at kontrollen
med melkeprisen blir forenklet.
Rollen til Statens landbruksfor-
valtning blir svekket, og Kon-
kurransetilsynets rolle styrket.

Fornuftig
Administrerende direktør Bernt
Myrdahl i Q-Meieriene sier at
det ser ut som om regjeringen
nå har gjort noe fornuftig. Han
er svært fornøyd med at regje-
ringen ser at rammevilkårene
ikke har vært gode nok for de
uavhengige aktørene.

– Vi vet ikke ennå helt hva dette
betyr før vi har sett detaljene. Men
vi tror det nå går an å tjene penger

som nummer to i dette store mar-
kedet. Nå kan vi konsentrere oss
helt om den jobben vi skal gjøre
mot bønder og forbrukere. Samti-
dig viser vel dette at vi har hatt rett
i vår argumentasjon.

Q-Meieriene har reist sak mot
staten. Den skal etter planen
opp i november. Myrdahl vil
ennå ikke trekke det rettslige
oppgjøret.

– Vi har ingen ønsker om å
bruke tiden i retten mot staten,
men det er et spørsmål vi vurde-
rer når detaljene er kjent. Vi har
god tid til å eventuelt frafalle sa-
ken, sier han.

torgeir.anda@dn.no
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