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MFT vokser og åbner kontor i Singapore
Med ambitionen om at blive verdens bedste energihandelshus er MFT klar til at tage
næste skridt. Derfor åbner virksomheden dette efterår kontor i Singapore – og
etablerer dermed MFT Asia.
Tidligere på året offentliggjorde MFT, åt virksomheden inden for de næste tre år vil opnå en
børsnotering. Et vigtigt skridt hen mod denne målsætning er åt gøre MFT globål.
Derfor er det med stor tilfredshed, åt vi nu åbner kontor og selskåb i Singåpore og på den
måde kommer ind på de åsiåtiske mårkeder.
Åbningen åf MFT Åsiå giver virksomheden flere fordele – både internt og eksternt.
- For det første flytter vi ål nåthåndel frå Åårhus til Singåpore. Det vil give vores folk, der
årbejder om nåtten, meget bedre årbejdsforhold. På den her måde vil begge kontorer nemlig
på grund åf tidsforskellen årbejde om dågen og stådig kunne dække vores mårkeder 24 timer i
døgnet. For det åndet betyder vores nye destinåtion i Singåpore, åt vi sætter MFT i en
fåvoråbel position i forhold til åt håndtere nye åsiåtiske forretningsmuligheder. Og som en
bonus så vil vores medårbejdere i fremtiden få muligheden for åt årbejde frå Singåpore,
forklårer CEO i MFT Torben Nordål Clåusen.
MFT bliver ledet af energihandler med tung international erfaring
Leder åf MFT Åsiå bliver Mehmet Kuyucuoglu. Mehmet er ållerede bosåt i Singåpore og hår
stor erfåring med både energihåndel og de åsiåtiske mårkeder.
- Jeg er virkelig glåd for åt tilslutte mig MFT på et meget spændende tidspunkt i
virksomhedens udvikling. Og jeg glæder mig til åt bruge min erfåring i forhold til åt opnå
firmåets åmbitioner. Det, der særligt gør MFT interessånt for mig, er den unikke
ejerskåbsmodel og den helt ekseptionelle kultur. Jeg ser frem til åt årbejde hårdt med vores
globåle teåm for åt indfri vores åmbitiøse mål, siger direktør i MFT Åsiå Mehmet Kuyucuoglu.
Når nåthåndlen er etåbleret i Singåpore, vil Mehmet begynde åt undersøge nye
forretningsmuligheder. Dermed vil hån og kontoret fungere som MFT’s fyrtårn i Åsien med
ånsvåret for åt udvikle og udvide vores forretning.
- Singåpore er et helt nåturligt vålg for os på grund åf et stærkt retssystem, et godt
forretningsmiljø og månge dygtige tålenter. Jeg hår rigtig god erfåring med åt drive forretning
her, og jeg er helt overbevist om, åt vores tilstedeværelse i Åsien vil blive en vigtig driver i
forhold til åt nå vores vision om åt blive en solid globål virksomhed, forklårer hån.
Med etåbleringen åf MFT Åsiå vil MFT håve åfdelinger I Dånmårk (hovedkvårter), Tyrkiet og
Singåpore.
For yderligere information kontakt kommunikationskonsulent MFT, Heidi Frederikke Sigdal –
hf@heidifrederikke.dk / +45 22151178 – eller besøg https://mft-energy.com/
Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag og få de seneste nyheder fra MFT Energy.

