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Wrist rykker tættere på tyske kunder 
 
Nye faciliteter i Hamborg skal betjene tusindvis af besøgende skibe og de lo-
kalt baserede shippingkunder i Europas næststørste havn. 
 
I det seneste skridt for at udvikle sin globale infrastruktur af lagre etablerer Wrist nu 
større faciliteter i Hamborg. Sidste år udbyggede Wrist sine faciliteter i Corpus Chri-
sti i Den Mexicanske Golf, Peterhead i Skotland samt Algeciras i Spanien, og det 
spanske marked betjenes nu også af enheder i Barcelona, Valencia og Las Palmas. 
 
De nye aktiviteter i Hamborg styrker Wrists ydelser i regionen, idet både leveringsti-
der og hyppighed forbedres væsentligt. Et stigende antal kunder udnytter allerede 
Hamborgs beliggenhed på ruten mellem koncernens store regionale lagre i Rotter-
dam og Danmark. Den øgede effektivitet giver også bedre muligheder for at tilbyde 
konkurrencedygtige priser, som er vigtig for kunderne samtidig med, at de påskøn-
ner Wrists service. 
 
Gennem århundreder har Hamborg udviklet sig til at være Europas næststørste 
havn, lige efter det samlede havneområde i Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen. 
Hamborg forbinder nord- og centraleuropæiske markeder med betydelige havne 
verden over, og mere end 11.000 skibe besøger den gamle hansestad hvert år. 
 
Wrists tyske aktiviteter vil blive ledet af Steffen Siebert, som tiltræder i efteråret. Han 
har en omfattende erfaring fra ledende stillinger inden for ydelser til internationale 
shipping-virksomheder. 
 
Om Wrist Ship Supply 
 
Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af forsyninger til skibe og offshore-
sektoren med en global markedsandel over 7%. Wrist tilbyder en verdensomspæn-
dende 24/7 service, som omfatter håndtering af kundernes egne varer, shipping, 
luftfragt og relaterede tjenester til havs, som imødekommer efterspørgslen fra såvel 
internationale som lokale virksomheder.  
 
Fra kontorer rundt omkring i verden sætter alle koncernens medarbejdere en ære i 
at gøre det let for kunderne at modtage deres forsyninger, hvor og hvornår de vil 
have det – effektivt og til de bedst mulige priser. Wrists mission er at yde ekspertbe-
tjening af hvert enkelt skib og offshore-enhed. Siden 2007 har Altor Fund II været 
hovedaktionær i Wrist Group. 
 
Kontakter 
 
Kim Krogh Kristensen, Regional Manager, Europe, Wrist Ship Supply  
E-mail kikk@wrist.dk, tlf. +45 9931 8102, mobil +45 4040 0220 
 
Robert Kledal, CEO, Wrist Ship Supply 
E-mail rsk@wrist.com, mobil +45 2463 4561 
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Fotos, materialer m.v.:  
Mette Øvad Christensen, Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply 
E-mail mchr@wrist.com, tlf. +45 9931 8502, mobil +45 2217 4773 

Wrist Ship Supply A/S 
Stigsborgvej 60 
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