
 

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). 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. Q3 2022 Q3 2021 % 9M 2022 9M 2021 % 

EBITDA 12.317 2.984 313 % 25.361 16.043 58 % 

- Nye partnerskaber 9.346 (59) n.a. 10.916 5.296 106 % 

- EBITDA excl. nye partnerskaber 2.971 3.043 (2 %) 14.445 10.747 34 % 

Periodens resultat 9.355 487 1821 % 15.325 7.629 101 % 

Pengestrømme fra driftsaktivitet (11.309) 246 n.a. (8.991) 11.480 n.a. 

Bruttoinvesteringer (14.417) (8.757) 65 % (27.621) (27.555) 0 % 

Frasalg 22.459 7 n.a. 24.653 10.567 133 % 

Frie pengestrømme (3.267) (8.504) (62 %) 11.959 (5.508) 117 % 

Rentebærende nettogæld 45.701 21.211 115 % 45.701 21.211 115 % 

FFO/justeret nettogæld  35,3 % 42,5 % (7 %) 35,3 % 42,5 % (7 %) 

ROCE  24,4 % 12,9 % 12 %p 24,4 % 12,9 % 12 %p 

 

Telekonferencen kan følges live på: 
 

 

 

https://orsted.com/en/investors
https://orsted.eventcdn.net/20180809
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