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Wrist præsterer nyt rekordår i et svært marked
Wrist Ship Supply øger for sjette år i træk både omsætning og overskud – og kommer ud med endnu
et rekord‐regnskab. Resultatet er særligt bemærkelsesværdigt set i lyset af de dalende aktiviteter
på offshore‐markedet og de svære markedsvilkår.
Wrist kommer i dag ud med et resultat, der ikke bare er bedre end forventet – men også bedre end 2014‐
resultatet, som var virksomhedens hidtil bedste.
Omsætningen er øget fra 3.347 millioner kroner i 2014 til 3.675 millioner kroner – svarende til en stigning
på 10 procent. Driftsresultatet (EBITDA) er vokset fra 209 millioner kroner i 2014 til imponerende 228
millioner i 2015 – svarende til en stigning på 9 procent.
Det samlede overskud endte på 105 millioner kroner mod 130 millioner kroner i 2014, hvor tallene dog
inkluderede salget af en facilitet i Singapore. USD‐ og GBP‐udviklingen har styrket resultatet, men der er
også tale om vækst målt i lokale valutaer.
‐ Vi har haft et rigtigt godt år – trods udfordringer på offshore‐markedet, hvor vi er hårdt ramt af det
dalende aktivitetsniveau. Vores omsætning på offshore er faldet 12 procent, men vi er til gengæld vækstet 5
procent på det større ship supply segment – også større end markedsvæksten, hvilket betyder, at vi har
taget markedsandele, siger administrerende direktør i Wrist, Robert Kledal.
Wrist købte i maj 2015 det Aberdeen‐baserede North Sea Stores og i oktober hollandske Den Helder, der
begge har bidraget til omsætning og indtjening i 2015, men i begrænset omfang. Væksten er således
primært organisk.
Vækst skyldes investeringer
Det positive resultat skyldes ifølge direktøren primært massive investeringer i organisationen og i fysisk
infrastruktur – samt et målrettet arbejde på at professionalisere indkøbsarbejdet og derved skabe endnu
mere konkurrencedygtige priser.
‐ Vi har i 2015 investeret yderligere i vores infrastruktur og i forbedrede logistikfaciliteter i Spanien,
Skotland og i US Gulf. Samtidig har vi fortsat vores investeringer i såvel systemer som driftsmateriel – og
der vil komme yderligere investeringer i 2016, fastslår Robert Kledal.
I 2015 overgik Wrist desuden til en ny ERP platform i både Singapore og Dubai – en udrulning, der
fortsætter i både 2016 og 2017, således at alle afdelinger i løbet af 2017 vil være oppe på den samme
platform.
Fokus på vækst i Asien
Samtidig styrkede man i august 2015 direktionen med ansættelsen af en ny Executive Vice President,
Martin Gaard Christiansen, som med base i Singapore har direktionsansvar for udviklingen af det asiatiske
marked.
‐ Asien er klart det marked, der vækster mest, og hvor vi hidtil har stået svagest. Vi er meget veludviklede i
Europa og Nordamerika – og nu vil vi stå tilsvarende stærkt i Asien, understreger Robert Kledal, der også
kigger mod Kina:
‐ I 2015 intensiverede vi vores aktiviteter inden for leveringer til nybygninger i Kina, og det marked,
forventer vi, vil accelerere yderligere i 2016, hvor vi også etablerer et egentligt salgskontor i Kina særligt
målrettet nybygningsmarkedet.

Forventning om fortsat fremgang
Trods fortsatte udfordringer i offshore‐branchen forventer Wrist et godt 2016:
‐ Der er ingen tvivl om, at vores kunder får endnu et svært år, men vi forventer alligevel samlet fremgang
for Wrist i 2016. Det skyldes ikke mindst vores opkøb af britiske Garrets den 28. januar i år, der har styrket
vores forretning inden for provision management services, slutter Robert Kledal.
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Om Wrist
Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af skibs‐ og offshore‐forsyninger. Vi har et globalt
servicetilbud 24/7 – herunder håndtering af rederes gods, shipping, luftfragt og tilhørende marine‐ og
offshore‐løsninger – der opfylder kravene fra både internationale organisationer og små, lokale virksomheder.
Vi sætter en ære i at gøre det nemt for vores kunder at modtage deres leverancer – effektivt, til den bedst
mulige pris, og uanset hvor det er i verden. Dette udtrykkes i vores mission: Expert Care to Each Ship &
Offshore Location.
Siden 2007 har hovedaktionæren i Wrist Ship Supply været Altor Fund II GP Limited.
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