
 
 
 

  

Solid vækst i Wrist Ship Supply  

Wrist Ship Supply har øget omsætningen til mere end 3 milliarder kroner og øget overskuddet med 

25 procent. Det viser det seneste årsregnskab, som netop er blevet offentliggjort. De positive 

resultater skyldes øget effektivitet og en solid vækst på både shipping- og offshore-markedet. I 

2013 blev Wrist et selvstændigt selskab og fik en langsigtet finansieringsaftale på plads, som giver 

mulighed for opkøb i de kommende år.  

I 2013 stadfæstede Wrist positionen som verdens største leverandør af skibs- og offshore-forsyninger med 

et større salg end væksten i selve markedet. 

Salget blev øget med 8 procent i lokale valutaer – 6 procent i danske kroner – og nåede 3,032millioner 

kroner. 

Siden 2009 er salget mere end fordoblet. I samme periode er driftsresultatet (EBITDA) vokset fra 40 

millioner kroner til 180 millioner kroner, og Wrist har næsten fordoblet sin EBITDA-margin – fra 3 procent 

til 5,9 procent over de sidste år. 

Overskuddet blev 76 millioner kroner mod 61 millioner kroner i 2012, hvilket er en stigning på 25 procent. 

Det viser årsregnskabet, som blev præsenteret og godkendt på den årlige generalforsamling. 

Fokus på kundeservice 

”Vi oplevede en solid og organisk vækst i 2013. I et udfordrende marked er resultaterne meget 

tilfredsstillende og et tegn på højere effektivitet, eftersom antallet af medarbejdere blot er øget med 3 

procent mod en stigning i salget på 8 procent i lokale valutaer. Endnu engang har vores konstante fokus på 

kundeservice og omstillingsevne i forhold til kundernes behov samt konkurrencedygtige indkøbsaftaler 

vist sit værd”, siger Robert Kledal, administrerende direktør i Wrist Ship Supply. 

Omsætningen har udviklet sig positivt i alle regioner på nær Fjernøsten. Nordamerika fortsatte en stærk 

vækst med en stigning i omsætningen på 10 procent i lokale valutaer. Desuden har Wrist oplevet vækst på 

offshore-markedet i både det nordamerikanske område og i Nordsøen. 

Forberedt på ekspansion 

I 2013 blev Wrist et selvstændigt selskab, efter at Wrist Group blev splittet i Wrist Ship Supply og OW 

Bunker. I praksis har de to selskaber været adskilte i et par år, men opsplitningen blev formelt gennemført i 

november 2013. 

I forlængelse heraf har Wrist vedtaget en ambitiøs vækststrategi, der både omfatter shipping- og offshore-

markedet. Desuden er en ny og langsigtet finansieringsaftale faldet på plads, og den giver Wrist mulighed 

for at foretage store investeringer og opkøb i de kommende år. 

”Wrist har den økonomiske styrke, infrastruktur og strategiske køreplan til at styrke positionen som 

verdens førende leverandør af forsyninger til skibe og offshore-faciliteter”, siger Robert Kledal. 

Sidste år tog Wrist hul på en række store investeringer bl.a. byggeriet af nye lokaler i Singapore, et nyt 

forretningssystem og et globalt kvalitetssikrings-system, som bl.a. har resulteret i en prestigefyldt 

akkreditering af de amerikanske aktiviteter med base i Houston. I alt er investeringerne i 2013 opgjort til 

102 millioner kroner.  

Det nye forretningssystem er baseret på en ny IT-infrastruktur, og målet er at skabe endnu bedre 

kundeservice, effektivitet og at strømline løsningerne på globalt plan. Desuden leverer systemet en mere 

simpel integration hvilket gør eventuelle opkøb i fremtiden nemmere. 

Wrist har også investeret i innovation og løsninger, der forbedrer paletten af servicetilbud. For eksempel 

har virksomheden investeret i ”Ice-Box”-containere, som kan holde fødevarer stabilt kolde i flere dage uden 
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strømkilde. ”Ice-Box” er udviklet i samarbejde med en producent, hvor der blev trukket på Wrists 

specialist-viden inden for offshore-leverancer.  

Wrist forventer yderligere vækst 

Shipping-industrien ventes at møde endnu et udfordrende år i 2014, og aktiviteten på Wrists markeder 

afhænger i høj grad af den globale transportudvikling og verdensøkonomiens genrejsning. Ikke desto 

mindre forventer Wrist vækst inden for både shipping som offshore, hvilket virksomheden er gearet til.  

”Vi forventer at øge omsætningen i 2014 og performe bedre end det generelle marked. Vi forudser at 

aktiviteterne fortsat vil vækste, fordi vi kan drage fordel af vores stærke markedsposition, velkendte 

service og solide forretningsmodel”, afslutter Robert Kledal. 

 

Nøgletal 2013, Wrist Ship Supply 

 
Se årsregnskabet her: 

http://www.wrist.com/en/news__events/news/wrist_ship_supply_announces_solid_growth_.htm   

 

Om Wrist 

Wrist Ship Supply er verdens førende leverandør af skib- og offshore-forsyninger. Vi har et globalt 

servicetilbud 24/7/365 – 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. 

 

Kontakt 

Robert Kledal, administrerende direktør, Wrist Ship Supply 

Mail: rsk@wrist.com   

Tlf.: +45 24 63 45 61 

For billeder, materialer etc.:   

Mette Øvad Christensen, marketingkoordinator, Wrist Ship Supply 

Mail: mchr@wrist.com 

Tlf.: +45 99 31 85 02 
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