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RelyOn Nutec fik en god start som selvstændig virksomhed
RelyOn Nutec Holding A/S (tidligere Falck Safety Services Holding A/S) blev udskilt fra Falck Group den 20. september
2018 og erhvervet af Polaris Private Equity via BidCo RelyOn Nutec A/S. Årsrappporten dækker derfor perioden fra 30.
marts 2018, hvor BidCo RelyOn Nutec A/S blev etableret, og indeholder samlede regnskabstal for RelyOn Nuteckoncernen fra transaktionens gennemførelse den 20. september til den 31. december 2018. Denne pressemeddelelse
henviser til ikke-reviderede proforma-regnskabstal for helåret 2018.
Download årsrapporten her

RelyOn Nutec på sporet i et marked præget af stabilisering og vækst med store muligheder
I 2018 fortsatte vi indsatsen for at strømline og kommercialisere virksomheden, mens vi fastholdt det
skarpe fokus på omkostningsreduktioner. Arbejdet i de senere år har styrket RelyOn Nutec og etableret
et stærkt fundament for fortsatte forbedringer. I 2018 steg omsætningen 10% til 831 mio. kr., mens
EBITDA steg 41% til 97 mio. kr. primært drevet af øget aktivitet inden for vores offshore olie og gas- og
industri-segmenter.
Torben Harring, CEO: “I kølvandet på nedgangen i olie- og gassektoren har vi de senere år gennemført
en både grundig og nødvendig justering af omkostningerne på globalt plan og skåret mere end en
tredjedel af omkostningsbasen væk. Det begynder at skabe resultater, og vores indsats for at sikre en
strømlinet forretning med et klart kommercielt fokus styrker vores potentiale som selvstændig
virksomhed og bidrog til de tilfredsstillende resultater i 2018.”
Vi styrkede vores portefølje og serviceudbud i årets løb gennem købet af Falck Fire Academy i Maasvlakte
i Holland og Aberdeen Drilling School. Derudover flyttede vi vores center i Maasvlakte, der er det mest
avancerede brand- og emergency response-træningscenter i Europa. Mod udgangen af året åbnede vores
asiatiske dattervirksomhed, MSTS, et nyt center i Cherating på Malaysias østkyst.
“Vi har en enestående mulighed for at udnytte vores internationalt førende position ved at sikre en stærk
kommerciel drift, udvidelse af serviceudbuddet og ensartede globale processer. Vi ser tegn på bedring i
olie- og gassektoren inden for de næste to til tre år og langsigtet vækst inden for offshore vind og den
maritime industri. Derudover kan interessante opkøbsmuligheder styrke vores position yderligere i form
af geografisk ekspansion, udvidelse af serviceudbuddet og digitalisering,” siger Torben Harring.
RelyOn Nutec’s 2022-strategi sigter efter at fortsætte den globale restrukturering og forbedringen af
resultaterne, så virksomheden kan levere fortsat og lønsom vækst. Vi vil forfølge
konsolideringsmulighederne i et marked, der er fragmenteret og står over for en potential bedring,
ligesom vi vil fokusere på at udvide den digitale del af forretningen og opnå en position som den førende
leverandør af full service-løsninger i vores industri.

Om RelyOn Nutec
RelyOn Nutec er verdens førende udbyder at sikkerheds- og overlevelsestræning, der først og fremmest
leveres til kunder i olie- og gassektoren, den maritime industri, offshore vind-markedet og andre
industrier fra vores 34 træningscentre i 20 lande.
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