
 

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og 
driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af 
vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er 
det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. 
Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye 
grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest 
i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-
indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin 
globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. 
Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 
mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, 
LinkedIn, Instagram og Twitter. 
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mio. kr. Q2 2022 Q2 2021 % H1 2022 H1 2021 % 

EBITDA 3.615 8.196 (56 %) 13.044 13.059 (0 %) 

- Nye partnerskaber 0 5.355 n.a. 1.610 5.355 (70 %) 

- EBITDA excl. nye partnerskaber 3.615 2.841 27 % 11.434 7.704 48 % 

Periodens resultat 269 5.544 (95 %) 5.970 7.142 (16 %) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.355 3.147 (25 %) 2.318 11.234 (79 %) 

Bruttoinvesteringer (6.372) (12.133) (47 %) (13.204) (18.798) (30 %) 

Frasalg 267 10.591 (97 %) 2.194 10.560 (79 %) 

Frie pengestrømme (3.750) 1.605 n.a. (8.692) 2.996 n.a. 

Rentebærende nettogæld 41.449 12.067 243 % 41.449 12.067 243 % 

FFO/justeret nettogæld  17,6 % 62,9 % -45 %p 17,6 % 62,9 % -45 %p 

ROCE  14,8 % 12,5 % 2 %p 14,8 % 12,5 % 2 %p 

 

Telekonferencen kan følges live på: 
  

 

 

https://edge.media-server.com/mmc/p/ejsw6ke4
https://orsted.com/en/investors
https://orsted.eventcdn.net/20180809
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