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Wrist ekspanderede yderligere i
2018
Trods vanskelige markedsforhold lykkedes det Wrist at vækste sin
virksomhed i 2018 og konsolidere sin position som verdens største
leverandør af forsyninger og proviant til skibe og offshorelokaliteter.
Nørresundby, Danmark, 10. maj 2019 – De fleste shippingsegmenter var pressede
på indtjeningen, og opsvinget på olie- og gasmarkederne var begrænset i 2018.
Kundernes efterspørgsel efter lavere driftsomkostninger ved hjælp af streng
budgetkontrol og omstillingen til billigere varer fortsatte.
“Som betroet samarbejdspartner støtter vi vores kunder i deres jagt på rentabilitet,
og særligt nu, hvor markedsforholdene er hårde. Og så udvikler vi fortsat vores
serviceydelser, så de kan opfylde kundernes krav, både på kort og langt sigt,” siger
Robert Kledal, adm. direktør i Wrist Ship Supply.
Wrist genererede indtægter på 4,3 mia. kr., en stigning på 4% i forhold til sidste år,
og forbedrede driftsresultatet fra 224 mio. kr. til 244 mio. kr. før særlige
omkostninger til opkøb, strategiimplementering og omstruktureringer.
Bruttoresultatmarginen blev beregnet til 25,5% mod 24,4% året før.
Posten særlige omkostninger blev på årsbasis øget med 20 mio. kr. hvormed
driftsresultatet efter særlige omkostninger blev fastholdt på 213 mio. kr.
Koncernens egenkapital udgjorde 812 mio. kr. ved udgangen af 2018, mens gælden
var på 409 mio. kr. Afkast af investeret kapital blev opgjort til 14,6%.
I 2018 fortsatte Wrist sin ekspansion som verdens største leverandør af forsyninger
og proviant til skibe og offshorelokationer. I juni annoncerede Wrist sit opkøb af
Klevenberg Shipping Center, som er beliggende i Rotterdam. Klevenberg er en
stærk og yderst anerkendt udbyder af skibsproviantering, ikke mindst i den meget
vigtige del af Europa, Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Opkøbet var endnu et
vigtigt skridt i den løbende udvikling af Wrists globale netværk.
Wrist lancerede sidste år en ambitiøs strategi med høje og krævende mål – både
driftsmæssige og økonomiske. Formålet er at forblive konkurrencedygtig og på
forkant af markedet og imødekomme kundernes ønsker samtidig med at fastholde
Wrists rolle som en anerkendt og kvalificeret leverandør og samarbejdspartner. For
at nå 2021-målene har Wrist planer om at øge salget baseret på kontraktlige
forpligtelser og digitale brugerflader eller kanaler. Der blev afholdt væsentlige
investeringer i løbet af 2018 på it-området og inden for digitale hjælpemidler.
“Vi fortsætter med at opbygge og styrke vores driftsmodel, som muliggør lavere
enhedsomkostninger, hurtig og præcis levering og brugervenlig bestilling og
betaling, alt sammen baseret på en skalerbar systemplatform, og som lader Wrist
lede konsolideringen af branchen,” siger Robert Kledal.
Side 1 af 2

Pressemeddelelse

Om Wrist Ship Supply
Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af forsyninger til skibe og offshore-enheder
og har en markedsandel omkring 9%. Wrist tilbyder en global 24/7 ydelse, som omfatter
håndtering af rederigods, shipping, luftfragt og relaterede ydelser, som imødekommer
efterspørgslen fra både internationale og lokale virksomheder.
Wrists 1.600 medarbejdere, på kontorer verden over, er stolte over at gøre det let for
kunderne at modtage deres forsyninger – hvor og hvornår det ønskes – effektivt og til den
bedst mulige pris.
Siden 2007 er Altor Fund II majoritetsaktionær i Wrist.

Nøgletal
DKK million, Group
Omsætning
Bruttoresultat
Driftsresultat (EBITDA)
Nettoresultat
Bruttoresultat margin
Driftsmargin
ROIC
Medarbejdere, gns.

2018
4,276
1,092
213
69
25.5%
5.0%
14.6%
1,361

2017
4,101
1,000
214
86
24.4%
5.2%
14.9%
1,279

Yderligere information er tilgængelig her: www.wrist.com/en/who_we_are/figures/
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