SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Offentliggørelse af Maersk Drilling Holding A/S’
konsoliderede årsrapport for 2018 inklusive forventninger til 2019
I august 2018 meddelte A.P. Møller - Mærsk A/S sin intention om at gennemføre en grenspaltning
ved en separat børsnotering af Maersk Drilling Holding A/S (Maersk Drilling) på Nasdaq
Copenhagen.
Forud for den forventede børsnotering i 2019 har Maersk Drilling foretaget nødvendige
organisatoriske tiltag for at kunne operere som et selvstændigt selskab. Maersk Drillings
bestyrelse har i dag godkendt den konsoliderede årsrapport for 2018 samt forventninger til 2019.
Maersk Drillings årsrapport for 2018 er tilgængelig på hjemmesiden www.maerskdrilling.com.
Maersk Drilling rapporterede for 2018 en omsætning på USD 1.429 mio. (USD 1.439 mio.), og
resultatet før afskrivninger og amortisering, nedskrivninger og særlige poster (EBITDA før særlige
poster) var USD 611 mio. (USD 683 mio.), svarende til en EBITDA margin på 43 %. Årets resultat
var USD 941 mio. (USD -1.522m), positivt påvirket af nettotilbageførsler af nedskrivninger fra
tidligere år på USD 810 mio.
Pengestrømme fra driften var i 2018 USD 593 mio. (USD 652 mio.) og anlægsinvesteringer var
USD 136 mio. (USD 448 mio.), hvilket gav positive frie pengestrømme på USD 457 mio. (USD
204 mio.). Ultimo 2018 var den bogførte egenkapital på USD 3.810 mio. (USD 6.209 mio.) og
netto rentebærende gæld USD 1.097 mio.
Maersk Drilling tilføjede i 2018 i alt 4.022 dage og USD 503 mio. fra nye kontrakter til den samlede
kontraktdækning, og slut året var den totale kontraktdækning på USD 2,5 mia. (USD 3,3 mia)
med kontraktdækning på 63 % for 2019, 37 % for 2020 og 23 % for 2021.
For regnskabsåret 2019 forventer Maersk Drilling EBITDA før særlige poster på omkring USD 400
mio. Anlægsinvesteringer forventes at blive omkring USD 300-350 mio., primært fra
rigopgraderinger og værftsophold i forbindelse med særlige periodiske undersøgelser for 7-10
rigge (2018: 4 rigge).
Forventninger til EBITDA før særlige poster i 2019 er lavere end i 2018, primært som følge af
påvirkning fra det øgede antal af værftsophold, hvilket resulterer i reduktion af kontraherede
dage, samt lavere dagsrater for visse rigge, primært i floatersegmentet, som følge af udløb af
historiske kontrakter. På lang sigt forventer Maersk Drilling forbedrede markedsvilkår med øget
udnyttelse og højere rater.
Maersk Drillings finansielle rapport vil ikke påvirke A.P. Møller - Mærsk A/S’ forventninger til 2018,
idet Maersk Drilling er omfattet af ophørende virksomhed. Denne finansielle oplysning skal ses
som supplerende information til markedet.
A.P. Møller - Mærsk A/S offentliggør tal for hele året samt forventninger til 2019 den 21. februar
2019.
København, 7. februar 2019
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