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Kontaktpersoner 
Niels Smedegaard, CEO  
+45 33 42 34 00 
 
Torben Carlsen, CFO  
+45 33 42 32 01 
 
Søren Brøndholt Nielsen, IR 
+45 33 42 33 59 

 

Profil 
DFDS leverer shipping- og 

transportydelser i Europa og 
har en årlig omsætning på 
over DKK 12 mia. 

 
For over 8.000 fragtkunder 
leverer vi fremragende 

pålidelighed via vores 
shipping- og havneterminal- 
ydelser samt vores transport- 

og logistikløsninger.  
 
For over fem millioner 

passagerer sørger vi for sikker 
transport på korte færgeruter 
og ruter med overnatning.  

 
Vi har 6.000 medarbejdere 
fordelt på skibe og kontorer i 20 

lande. DFDS blev grundlagt i 
1866, har hovedkontor i 
København og er noteret på 

NASDAQ OMX København. 
 
Telekonference afholdes i dag 
kl. 10.00. 
Flg. telefonnumre giver adgang 
til telekonferencen: 
+353 1 43 64 265 (Irland) 
+44 208 817 9301 (UK) 
+45 70 26 50 40 (DK) 
 
Forbehold 
Udtalelserne om fremtiden i 

denne meddelelse er behæftet 
med risici og usikkerhed, såvel 
generelt som specifikt, hvilket 

betyder, at den faktiske 
udvikling kan afvige væsentligt 
fra udtalelserne om fremtiden. 
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OPJUSTERING EFTER SOLID FREMGANG I 
OMSÆTNING OG INDTJENING  
 

 Omsætningsvækst på 8% drevet af organisk vækst og virksomhedskøb 

 EBITDA steg med 31% til DKK 403 mio. 
 Resultat før skat og særlige poster forbedret med 143% til DKK 231 mio. 

 Resultatfremgang opnået i North Sea, Channel og Logistics Division 
 Baltic Sea påvirket af konflikten mellem Rusland og Ukraine 
 Udlodning øges med DKK 200 mio. gennem nyt aktietilbagekøbsprogram   

 EBITDA-forventning opjusteres til DKK 1,30–1,45 mia. for 2014 (DKK 1,25–1,40 
mia.)  

 
I andet kvartal øgede DFDS omsætningen med 8% til DKK 3.306 mio. (DKK 3.051 
mio.) og driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) og særlige poster med 31% til 
DKK 403 mio. (DKK 307 mio.).  
 

DFDS’ fragtaktiviteter på Nordsøen og den Engelske Kanal fortsatte resultat-
fremgangen i andet kvartal. Påsken påvirkede passageraktiviteterne i alle dele af 
rutenetværket positivt. Højere omsætning og virksomhedskøb forbedrede resultatet 
for logistikaktiviteterne.  
 

“Kvartalets resultat var igen noget bedre end forventet, og juli, der er den første 
måned af vores højsæson i tredje kvartal, var også lidt bedre end forventet. Vi 
forudser fortsat moderat vækst for vores nordeuropæiske shipping- og 
logistikaktiviteter, mens visse ruter i vores baltiske netværk påvirkes negativt af 
konflikten mellem Rusland og Ukraine,” siger CEO Niels Smedegaard. 
 

“For at styrke DFDS’ resultatudvikling forfølger vi toplinjevækst gennem initiativer 
på kundesiden og opnåede en tilfredsstillende organisk vækst på 5% for vores 
logistikaktiviteter. På omkostningssiden arbejder vi med flere forbedrings- og 
effektiviseringsprojekter. Med afsæt i halvårsresultatet er vi nu mere sikre på vores 
resultatforventning og opjusterer derfor EBITDA-intervallet med DKK 50 mio. til 
mellem DKK 1,30 mia. og 1,45 mia.,” siger CEO Niels Smedegaard. 
 

Et nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK 200 mio. planlægges initieret i begyndelsen 
af september 2014, hvor det nuværende program forventes at være afsluttet. 
Programmets formål er at udlodde overskydende kapital til aktionærer i 
overensstemmelse med DFDS’ kapital- og udlodningspolitik. Se også separat 
meddelelse herom.  
 

 

DFDS hovedtal

DKK mio.Revenue

Omsætning 3.306 3.051 8 255

EBITDA før særlige poster 403 307 31 96

EBIT før særlige poster 237 123 93 114

Resultat før skat og særlige poster 231 95 143 136

Særlige poster, netto -14 -2 n.a. -12

Resultat før skat 217 93 133 124

2. kvt.

 2014

2. kvt.

 2013 Ændr., % Ændr.
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