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Resultatet for 1. kvt. forbedret af mængdevækst og effektivitetsgevinster
Fragt- og passagermængderne steg henholdsvis 2,5% og 9,4%
Shipping-omsætningen steg 6% justeret for tilpasning af rutenetværket i 2014
Scrubberinvesteringer bidrog til en smidig overgang til nye miljøvenlige
emissionsregler
 Driftsresultatet (EBITDA) steg 150% fra DKK 91 mio. til DKK 228 mio.
 Dom vedrørende Kanalen påvirker ikke 2015-resultat væsentligt
 EBITDA-forventningen for 2015 øget til DKK 1,65-1,75 mia. fra tidligere DKK
1,55-1,65 mia.

www.dfdsgroup.com

DFDS øgede omsætningen i 1. kvt. med 3% til DKK 2,9 mia. EBITDA før særlige poster
steg med 150% til DKK 228 mio. Der blev opnået et afkast på 9,0% af den
investerede kapital for de sidste tolv måneder før særlige poster, en stigning fra 8,0%
for hele året 2014.
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Før særlige poster, DKK mio.
Revenue

2015

2014

∆%

2014-15

2013-14

Omsætning

2.926

2.848

EBITDA

228

Hele året
∆%

2014

3%

12.857

12.232

5%

12.779

91 150%

1.570

1.204

30%

1.433

EBIT

27

-78

n.a.

800

498

61%

695

Resultat før skat

-13

-110

n.a.

667

375

78%

571
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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.

*LTM: Sidste tolv måneder

Vi tilbyder sikker transport for
seks millioner passagerer på
korte færgeruter og ruter med
en overnatning.

Shippingaktiviteternes resultat blev forbedret i de fleste områder i 1. kvt., dels på
grundlag af vækst i mængder og omsætningen pr. transporteret enhed, og dels som
følge af konstante optimeringer af rutenetværket, herunder en højere
kapacitetsudnyttelse. Logistikaktiviteternes resultat blev ligeledes forbedret i de
fleste områder på baggrund af både organisk vækst og mere effektiv drift.

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.

“Vores strategi om kundefokus og konstant forbedring resulterede i et stærkt første
kvartal. Fremgangen blev understøttet af forskellige grader af vækst på Nordeuropas
markeder. Efterspørgslen fra det russiske marked er dog vigende, og vi drager nu
fordel af de tiltag, vi gennemførte sidste år for at mindske eksponeringen i forhold til
dette marked,” siger CEO Niels Smedegaard.

Telekonference afholdes i dag
kl. 10.00.
Flg. telefonnumre giver adgang
til telekonferencen:
+45 35 44 55 83 (DK)
+44 (0) 203 194 0544 (UK)
+1 855 269 2604 (US)

“På grundlag af resultatet for første kvartal og forventninger om fortsat vækst på et
niveau, der er højere end de oprindelige forventninger for 2015, øges forventningen
til EBITDA til DKK 1,65-1,75 mia. fra tidligere DKK 1,55-1,65 mia før særlige poster,”
siger CEO Niels Smedegaard.

DFDS’ samlede kvartalsrapport udarbejdes på engelsk. Denne danske udgave består af den samlede rapports forside.
Følgende link henviser til den samlede rapport: http://www.dfdsgroup.com/Investors/Reports/Documents/UK-Q1-2015.pdf
I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

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.

