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GUNVOR GROUP RAPPORTERAR 25 PROCENT FÖRBÄTTRAD EBITDA FÖR 2013 
 
Gunvor Group Ltd (Gunvor) rapporterar i idag sitt resultat för perioden 1 januari – 31 december 2013. 
Under året ökade Gunvors EBITDA med 25 procent och uppgick till 719 MUSD jämfört med 575 MUSD 
föregående år. Det innebär en genomsnittlig årlig ökning av EBITDA på 28 procent under de senaste tre 
åren. 
 
Nettovinsten efter skatt för 2013 ökade också jämfört med föregående år och uppgick till 308 MUSD, en 
förbättring från 301 MUSD 2012. Vinsten påverkades av nedskrivningar och extraordinära poster 
relaterade till förvärv. Intäkterna uppgick till 91 miljarder dollar vilket var något lägre än föregående års 93 
miljarder dollar, vilket visar på förbättrade tradingmarginaler.  
 
De totala tradingvolymerna var i det närmaste oförändrade och uppgick till 131 miljoner ton jämfört med 
130 miljoner ton föregående år. 
 
”Gunvors resultat baseras på vår globala tradingverksamhet vilket bekräftar att vår diversifieringsstrategi 
fortsätter att vara framgångsrik även under utmanande marknadsförhållanden”, säger Gunvors 
Verkställande direktör Torbjörn Törnqvist.  
 
”Vi kommer att fullfölja vår strategi att expandera verksamheten med nya produkter, nya geografiska 
områden och nya investeringar. Vår likviditet är starkare än någonsin i företagets historia och resultatet 
under första kvartalet 2014 indikerar en förbättring av underliggande tradingaktiviteter”. 
 
Gunvor köper in råolja och produkter från mer än 35 länder. Mindre än 20 procent av tradingvolymerna 
har sitt ursprung i Ryssland. 
 
För mer information, kontakta: 
Seth Thomas Pietras 
Corporate Affairs Director 
seth.pietras@gunvortrade.ch 
+41 79 870 6290 
 
 

Gunvor Group är, mätt i omsättning, ett av världens största handelshus för råvaror. Vi skapar säkra och effektiva 
logistiklösningar för att flytta energin från de platser där den utvinns till de platser där den är som mest 
efterfrågad. Genom strategiska investeringar i infrastruktur som raffinaderier, pipelines, lager, terminaler, 
utvinning och upstream – genererar Gunvor fortsatt hållbara värden för våra kunder i den globala 
leverantörskedjan. Ytterligare information finns på www.gunvorgroup.com och Twitter@Gunvor. 
 

http://www.gunvorgroup.com/

