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Wrist øgede sin markedsandel i 2016
Trods hårde markedsforhold – ikke mindst i offshore-sektoren – steg omsætningen med 13% og Wrist Ship Supply fortsætter med at udbygge sit forretningsgrundlag.
Nørresundby, 9. marts 2017 – I 2016 styrkede Wrist sin position som verdens største leverandør af forsyninger til skibe og offshore-sektoren, ikke mindst gennem den
vellykkede erhvervelse af Garrets International, verdens førende leverandør af proviantstyring til skibe.
Medregnet de positive virkninger fra det strategiske opkøb, steg Wrists salg med
13% i lokale valutaer og med 11% i danske kroner. Omsætningen nåede dermed
4,1 mia. kr. Koncernen opnåede vækst i mængderne, men den organiske vækst var
negativ som følge af en svagere efterspørgsel og mindre offshore-udvinding af olie
og gas.
Marginer præget af svage markeder
En mindre efterspørgsel og kundernes øgede interesse for varer med lavere priser
nedbragte den gennemsnitlige ordrestørrelse i 2016. Bruttomarginen, som også var
påvirket af ændringer i sammensætningen af forretningerne, endte på 23,9% mod
rekorden på 25,4% i 2015. Den lavere ordreværdi betød samtidig forholdsmæssigt
højere leveringsomkostninger.
Dermed blev driftsresultatet (EBITDA) 206 mio. kr., hvilket var 10% lavere end året
før, og den tilsvarende margin blev 5,1% mod 6,2%. Nogle få forretningsenheder bidrog mindre end sidste år og mindre end forventet, men de fleste af koncernens aktiviteter viste gode resultater i lyset af det generelt svage marked.
“Vi er glade for at rapportere fremgang på flere af vores vigtigste fokuspunkter. Men
samlet set var resultaterne for 2016 ikke helt tilfredsstillende,” siger Robert Kledal,
CEO i Wrist.
Wrists vækststrategi videreføres
“Trods de hårde markedsvilkår fortsætter Wrist med at udvikle sit strategiske grundlag. I løbet af 2016 investerede koncernen i en række vigtige og ambitiøse projekter,” siger Robert Kledal.
Tidligt i 2016 offentliggjorde Wrist overtagelsen af markedslederen Garrets International, der varetager proviantforsyninger til over 1.000 skibe i hele verden. Den vellykkede integration med Wrists datterselskab, SeaStar Management, og dermed sammenlagte organisation styrker koncernens serviceydelser til kunderne og forbedrer
deres velfærd om bord. Samtidig kan der sættes flere ressourcer ind på den løbende udvikling af værdiskabende redskaber til besætningerne.
Wrist fortsætter med at udvikle løsninger, som udvider og forbedrer viften af ydelser.
Således fortsatte koncernen udviklingen og afsætningen af sine sammenhængende
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tjenester, omfattende styring af forsyningerne og optimering af logistikken helt frem
til brugerne. Det indebærer attraktive besparelser på kundernes drift.
Nye investeringer i forretningsgrundlaget
Wrist’s mål er at videreudvikle sin forretning og fortsatte i 2016 med at udvikle den
globale rækkevidde og infrastruktur for at forbedre kvaliteten og kundernes oplevelse og samtidig styrke effektiviteten i driften. Nye aktiviteter blev etableret i Hamborg og Las Palmas, og den fortsatte udvidelse og forbedring af lagerfaciliteterne
omfattede de vigtige baser i Dubai, Rotterdam og Vancouver. Det betød både øget
kapacitet og mere strømlinet drift.
Den samlede organisation blev gjort mere skalerbar, og det interne servicecenter
flyttede til Manila. Samtidig fortsatte den globale udbredelse af koncernens forretningssystem, som giver mulighed for nye digitaliserede løsninger til både kunder og
leverandører. Det blev i løbet af 2016 indført i flere af de nordamerikanske kontorer
og hos Garrets i Danmark.
Om Wrist Ship Supply
Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af forsyninger til skibe og offshoreenheder og har en markedsandel omkring 8%. 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.
Fra kontorer verden over arbejder alle Wrists medarbejdere for at gøre det let for
kunderne at modtage deres forsyninger – hvor og hvornår det ønskes – effektivt og
til de bedst mulige priser. Wrist ser det som sin opgave at yde den bedste service
for hver enkelt skib og offshore-enhed. Dette udtrykkes i Wrists mission: Expert
Care to Each Ship & Offshore Location. Siden 2007 har Altor Fund II GP Limited
været majoritetsaktionær i Wrist Ship Supply.
Hovedtal 2016
Omsætning
11%
Group, DKK million

2016

2015

Omsætning
Bruttoresultat
Driftsresultat (EBITDA)

4.067
971
206

3.675
932
228

150
-70
60

190
-52
105

1.183

1.167

EBIT
Finansposter
Nettoresultat
Medarbejdere, gns.
CEO: Robert S. Kledal
Chairman: Søren D. Johansen

Egenkapital
Samlede aktiver
Gæld (NIBD)
Driftsmargin
ROIC
Egenkapitalafkast

EBITDA
-10%

Egenkapital
5%

2016

2015

486
2.045
666

463
1.717
469

5,1
15,7
12,7

6,2
21,8
26,1

www.wrist.com
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Kontakter
Robert Kledal, CEO
E-mail rsk@wrist.com, mobil +45 2463 4561
Anders Skipper, CFO
E-mail ansk@wrist.com, tlf. +45 9813 7277, mobil +45 2134 1099
Fotos, materialer mv.:
Anne Langer Lønstrup, Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply
E-mail anll@wrist.com, tlf. +45 9931 9607
Wrist Ship Supply A/S
Stigsborgvej 60
9400 Nørresundby, Danmark
www.wrist.com
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