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FORTSAT RESULTATFORBEDRING
FORVENTET BASERET PÅ SOLIDT 2014
 Omsætningen i 4. kvt. steg med 2% og driftsresultatet (EBITDA) steg med 14% til
DKK 314 mio.
 Omsætningen for hele året steg med 6% til DKK 12,8 mia. og EBITDA steg med
18% til DKK 1,43 mia., på niveau med forventningerne
 North Sea, Channel og virksomhedskøb var de største bidragsydere til
resultatforbedringen
 Udlodning til aktionærer øges gennem 29% højere udbytte pr. aktie og et
yderligere aktietilbagekøbsprogram på DKK 300 mio.
 Forventning 2015: EBITDA forventes at stige til DKK 1,55-1.65 mia.
For hele året 2014 steg DFDS’ omsætning med 6% til DKK 12,8 mia. og EBITDA før
særlige poster blev forbedret med 18% til DKK 1,43 mia. Der blev opnået en stigning
i afkastet af den investerede kapital til 8% fra 6% i 2013 før særlige poster. De
største resultatforbedringer blev opnået af aktiviteterne i North Sea og Channel.
Hertil kom en positiv effekt af virksomhedskøb relateret til logistikaktiviteterne.
I 4. kvartal steg omsætningen med 2% til DKK 3,1 mia. og EBITDA før særlige poster
steg med 14% til DKK 314 mio.
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Resultat før skat

“Baseret på vores solide resultater er vi i 2015 godt positioneret til at udvide vores
aktiviteter gennem både organisk vækst og virksomhedskøb, skulle de rigtige
muligheder opstå. Vi har fortsat et stærkt fokus på at forbedre udviklingen i
kundetilfredshed, effektivitet og indtjening,” siger CEO Niels Smedegaard.
Forventning 2015
Mens mængdevæksten, som forudset, var begrænset i 4. kvartal, så forventes fragtog passagermarkederne at nyde godt af stigende vækst i Europa i 2015. EBITDA før
særlige poster forventes at stige til DKK 1,55-1,65 mia. og omsætningen forventes at
stige med 3%, og med 5% justeret for rutelukninger og virksomhedskøb.
Investeringer forventes at ville udgøre DKK 650 mio., eksklusive mulige skibs- og
virksomhedskøb.
Øget udlodning til aktionærer
Bestyrelsen foreslår at øge udbyttet pr. aktie med 29% til DKK 18 fra DKK 14 i 2014.
Det er intentionen at igangsætte et yderligere aktietilbagekøbsprogram på DKK 300
mio., så snart det nuværende program på DKK 200 mio. er gennemført, forventeligt i
april/maj 2015.
DFDS’ samlede kvartalsrapport udarbejdes på engelsk. Denne danske udgave består af den samlede rapports forside.
Følgende link henviser til den samlede rapport her. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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Om DFDS
DFDS leverer shipping og
transport services i Europa og
har en årlig omsætning på
over DKK 13 mia.
Vi leverer høj pålidelighed til
mere end 8.000 fragtkunder
gennem vores shipping og
havneterminal services samt
transport- og logistikløsninger.
Vi tilbyder sikker transport for
seks millioner passagerer på
korte færgeruter og ruter med
en overnatning.
Vi beskæftiger 6.400
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. 10.30.
Flg. telefonnumre giver adgang
til telekonferencen:
+45 35 44 55 83 (DK)
+44 (0) 203 194 0544 (UK)
+1 855 269 2604 (US)
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.

