PRESSEMEDDELELSE
Kendt shipping-mand i spidsen for MARCOD –
nyt nationalt maritimt center for optimering og drift

Claus Breitenbauch er pr 15. maj 2011 ansat som administrerende direktør i det
nyetablerede maritime center for optimering og drift - MARCOD.
Claus Breitenbauch kommer fra en stilling som Vice President og tidligere CEO i rederiet
Nordic Tankers A/S gennem knapt 6 år - og har sin oprindelige maritime baggrund og
uddannelse fra 24 år i rederiet A.P. Møller.
”Vi har længe været på udkig efter den helt rigtige profil, som vi mener at have fundet nu.
Claus Breitenbauch besidder den helt rigtige baggrund og egenskaber til at varetage
jobbet på bedste vis i form af hans indgående branchekendskab, netværk samt
kommunikative evner”, siger bestyrelsesformand i MARCOD Poul Knudsgaard.
Steen Sabinsky, direktør i Europæisk Maritimt Udviklingscenter (EMUC), Foreningen for
Søfartens Fremme samt Skibsteknisk selskab supplerer:
”Det glæder os, at Nordjylland nu får kaptajnen ombord, så han kan sætte kursen for jeres
nye landsdækkende innovative skib, som MARCOD er. Fra Den Danske Maritime Klynge
hilser vi centret velkommen og ser frem til mange initiativer indenfor optimering og drift.
Det vil støtte op om Det Blå Danmarks handlingsplan ”Danmark som Europas Førende
Søfartsnation”. Vi ser meget frem til samarbejdet med MARCOD og håber i fællesskab at
kunne inspirere hinanden. EMUC har været med fra starten i 2009 i Nordjylland, da ideen
blev skabt til MARCOD og vi er stolte over, at ideen nu blev til virkelighed”.
Direktør i MARCOD, Claus Breitenbauch udtaler:
”Jeg glæder mig til at medvirke til at udvikle den maritime branche yderligere i Danmark,
idet der er et stort marked og potentiale for miljømæssig optimering af skibe. Jeg ser frem
til at få lov til at opbygge MARCOD - en stor og udfordrende opgave ligesom etableringen
og børsnoteringen af Nordic Tankers A/S, som jeg stod i spidsen for fra 2005”.
MARCODs formål og virke
MARCOD har til formål at fremme innovationskraften hos små og mellemstore danske
maritime service- og udstyrsleverandører og støtte dem i deres bestræbelser på at udvikle
og afsætte produkter og services inden for miljømæssig optimering af skibe og drift, eller
andre markedssegmenter med et stort markedspotentiale for danske maritime
virksomheder
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MARCOD skal indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den
maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser,
forretningskoncepter og nye markedsmuligheder.
MARCOD er et nationalt center med base i Frederikshavn.

Om MARCOD

MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den danske maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer til
konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser. MARCOD støtter maritime virksomheder i udvikling og
afsætning af produkter og services indenfor miljømæssig optimering og drift. MARCOD er etableret ultimo 2010 med støtte fra
Fornyelsesfonden, Region Nordjylland samt stiftelseskapital fra 6 stiftere. MARCODs målsætning er at etablere 400
arbejdspladser over en 5-årig periode. MARCOD er organiseret som dels en erhvervsdrivende fond og dels et Aps. MARCOD
har base i Frederikshavn. Læs mere om MARCOD på www.marcod.dk (hjemmesiden er p.t. under opbygning).

Frederikshavn, den 20. maj 2011

MARCOD
Poul Knudsgaard

Claus Breitenbauch

Bestyrelsesformand

Adm. Direktør

For yderligere information, venligst kontakt:
Claus Breitenbauch, Adm. Direktør
Kattegat Siloen
Silovej 8
9900 Frederikshavn
Tlf: +45-29286859
Email: cbr@marcod.dk

Bilag: Foto af Claus Breitenbauch

Side 2 af 2

