
 

 

 

København, den 8. april 2022 

 

A.P. Møller Holding accelererede porteføljefornyelsen i 2021 

 

A.P. Møller Holding A/S (A.P. Møller Holding), moderselskabet i A.P. Møller Gruppen, havde i 2021 et 

betydeligt momentum med sin langsigtede strategi om porteføljefornyelse. Opkøbene af Faerch og 

Nissens Cooling Solutions blev gennemført, opkøbet af Unilabs blev annonceret, og Innargi blev 

etableret som en selvstændig virksomhed. Der har også været flere opkøb i porteføljeselskaberne; 

blandt andet annoncerede A.P. Møller - Mærsk køb af LF Logistics og Senator International, Faerch 

annoncerede køb af Paccor og KK Wind Solutions annoncerede køb af PCH Engineering. 

 

2021 endte historisk højt med en omsætning på DKK 408 mia. (USD 65 mia.), et EBITDA på DKK 154 

mia. (USD 25 mia.), et nettoresultat på DKK 119 mia. (USD 19 mia.) og konsoliderede aktiver på DKK 

579 mia. (USD 88 mia.). A.P. Møller Holding er fortsat gældfri med et cash inflow for hele året på DKK 

8,8 mia. (USD 1,4 mia.) og en indre værdi på DKK 224 mia. (USD 34 mia.), hvilket svarer til en 

stigning på 57% i 2021.  

 

Robert Mærsk Uggla: "Den positive udvikling i 2021 overskygges af den seneste geopolitiske 

udvikling. Invasionen af Ukraine repræsenterer et af de mørkeste øjeblikke i Europa siden 2. 

Verdenskrig. Vores hjerter og tanker er hos befolkningen i Ukraine, herunder mange venner, kolleger 

og kunder.  Vi glædes over at se, hvordan vores virksomheder bidrager på forskellige måder. A.P. 

Møller – Mærsk har etableret lagerfaciliteter og forsyningskæder til at levere fødevarer og medicin via 

World Food Programme, UNHCR, EU og USAID. A.P. Møller Fonden har også ydet betydelig økonomisk 

støtte til Røde Kors for at fremskynde nødhjælpsprogrammer og hjælpe modige frivillige i Ukraine." 

 

 

Årets højdepunkter 

 

• A.P. Møller Holding havde stor momentum med sin langsigtede strategi for 

porteføljefornyelse med fokus på nogle få udvalgte langsigtede temaer: 1) global trade, 2) 

the energy transition, 3) circularity, water and waster recovery og 4) demographic and 

societal changes. 

• A.P. Møller - Mærsk leverede historisk høj indtjening, positivt påvirket af den fortsatte 

globale uro i forsyningskæden. I løbet af året offentligjorde A.P. Møller - Mærsk en række 

logistikopkøb, der understøtter den samlede transformation af A.P. Møller – Mærsk. 

• A.P. Møller Holding gennemførte købet af Færch, som leverede en betydelig organisk 

vækst i løbet af året, dog negativt påvirket af inflationen. Færch offentliggjorde aftale om 

køb af Paccor i januar 2022. 

• En fusion mellem Maersk Drilling og Noble Corporation blev offentliggjort. Med det 

kombinerede selskab skabes et offshore boreselskab i verdensklasse, der giver de bedste 

muligheder for energi forsyningssikkerhed, langsigtet vækst og aktionærværdi. 

Transaktionen forventes afsluttet i 2022. 

• A.P. Møller Holding har underskrevet en aftale om at købe Unilabs, en førende 

paneuropæisk leverandør af diagnostiske tjenester med fokus på laboratorietest, patologi 

og radiologi. Transaktionen blev gennemført i marts 2022.  

• Maersk Tankers fortsatte med at transformere sin forretningsmodel til at blive en fokuseret 

kommercielplatform med mere end 220 skibe på platformen. 
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• KK Wind Solutions fortsatte sin stærke vækst og udvidede sit produktudbud yderligere 

gennem opkøbet af PCH Engineering. 

• A.P. Møller Holding har gennemført købet af Nissens Cooling Solutions, en global 

markedsledende leverandør af specialudviklede køleløsninger primært til vindindustrien. 

• Innargi blev etableret som en selvstændig virksomhed med en uafhængig bestyrelse og 

har sikret sig en 30-årig kontrakt på at udvikle Europas største geotermiske anlæg til 

Aarhus by.  Innargi sikrede sig tredjepartsfinansiering til at understøtte væksten. 

 

 

 

 

 

For yderligere information kontakt venligst  

 

For A.P. Møller Holding: Mika Bildsøe Lassen, Head of Branding and Corporate Communications, 

Mika.Lassen@apmoller.com, +45 2055 2655 

 

 

A.P. Møller Holding 

A.P. Møller Holding er moderselskab for A.P. Møller Gruppen. Formålet med A.P. Møller Holding er 

at udvikle 'nyttig virksomhed'. For mere information besøg www.apmoller.com 

https://apmoller-my.sharepoint.com/tel/+45%202055%202655
http://www.apmoller.com/

