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Wrist oplevede fortsat vækst i 2017
– også i svære markeder
Wrist Ship Supply fortsatte i 2017 samarbejdet med sine kunder om at
forbedre deres lønsomhed og udvidede samtidig løbende sin globale
forretningsplatform
De fleste shippingsegmenter var presset af lave priser sidste år, og offshore olie- og
gasmarkederne har oplevet et markant fald i aktivitetsniveauet i de seneste par år.
Men på trods af en flad – nogle gange endda negativ – markedsudvikling opnåede
Wrist en omsætning på 4,1 mia. kr., en stigning på mere end 3% i 2017 i lokale
valutaer. Dette var mindre end de foregående år, men det understreger, at markedet
værdsætter Wrists serviceydelser.
"Vi er stolte over, at vores kunder har tillid til os og ønsker, at vi skal løse deres
opgaver og sikre levering på rette sted og til rette tid. Og vi ved, at vi hver eneste
dag skal leve op til vores kunders forventninger," siger Robert Kledal, adm. direktør i
Wrist Ship Supply.
Forbedrede marginer
Den gennemsnitlige ordreværdi faldt på grund af faldende efterspørgsel, og fordi
kunderne har bevæget sig i retning af billigere varer. Ændringer i sammensætningen
af forretningen satte Wrists overskudsgrad under yderligere pres. På trods af at
markedet generelt var under pres, opnåede de fleste af koncernens selskaber gode
resultater, og takket være et skarpt fokus på effektiv drift blev marginerne forbedret i
årets anden halvdel.
Driftsresultatet (EBITDA) endte på 214 mio. kr. i 2017 mod 206 mio. kr. året før,
mens overskudsgraden steg fra 5,1 % til 5,2 %. Årets resultat var på 86 mio. kr.
sammenlignet med 60 mio. kr. i 2016.
Større globalt fodaftryk
De nye lokationer i Hamburg og Las Palmas er blevet godt modtaget af kunderne. I
2017 åbnede Wrist et kontor i Shanghai, som i høj grad er rettet mod nybygninger,
der har behov for et bredt udvalg af materiel før levering fra skibsværfterne til
rederne.
Den stadige udbygning og forbedring af Wrists globale infrastruktur fortsatte,
herunder opgradering af lagerfaciliteter, der både forbedrer og styrker
driftsprocesserne.
Styrket drift
Inden for alle forretningsområder har Wrist koncernen altid fokus på at være en
pålidelig samarbejdspartner, som opfylder sine kunders ønsker. Wrist investerer
derfor i effektivitetsforbedringer over en bred kam.
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I 2017 fortsatte koncernen med at udrulle sit globale forretningssystem, som baner
vej for yderligere digitale kunde- og leverandørløsninger. Wrist har også styrket
ledelsen på flere af sine kontorer globalt – i de fleste tilfælde som et resultat af
koncernens store fokus på at tiltrække og udvikle talenter.
Nøgletal

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.
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