Sterke resultater for Aker BP i første
kvartal
Aker BP leverte svært gode resultater i første kvartal. Sterk produksjon og høyere
oljepris bidro til rekordhøye inntekter og driftsresultat.
Første kvartal var preget av effektiv drift med lave CO2-utslipp og god kostnadskontroll, og av
god fremdrift i selskapets utbyggingsprosjekter.
- Aker BP-teamet og våre partnere fortsetter å levere førsteklasses resultater i en utfordrende
periode. Vi demonstrerer igjen at vi evner å gjennomføre det vi planlegger. Selskapet har stor
økonomisk handlefrihet og mange, gode investeringsmuligheter. Vi er derfor unikt posisjonert til
å levere på vår ambisiøse plan for lønnsom vekst, sier administrerende direktør Karl Johnny
Hersvik.
Totalt planlegger Aker BP å investere rundt 135 milliarder kroner i feltutviklingsprosjekter på
norsk sokkel frem til 2028.
- I tillegg til å tilføre mer enn 500 millioner lønnsomme fat til Aker BPs ressursbase, vil
prosjektene gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over
store deler av landet, sier Hersvik.
Investeringene vil også bidra til at produksjonen til Aker BP vil øke betydelig i årene som
kommer. Det samme vil verdiskapingen for både eiere og det norske samfunnet i form av
skatter og avgifter.
- Anslag viser at vi med denne produksjonsveksten vil betale mellom 60 og 110 milliarder
kroner i skatt over de neste åtte årene gitt en gjennomsnittlig oljepris mellom 50 og 65 dollar,
sier Hersvik.
Høydepunkter fra første kvartal 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Produksjon: 222,2 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd)
CO2-utslipp per produsert fat: 4,2 kilo
Produksjonskostnader per produsert fat: 8,6 dollar
Totale inntekter: 1,13 milliarder dollar
Kontantstrøm fra driften: 900 millioner dollar
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA): 878 millioner dollar
Driftsresultat (EBIT): 591 millioner dollar
Resultat etter skatt: 127 millioner dollar

Rapport og presentasjon (engelsk)
Lenker til kvartalsrapporten og tilhørende presentasjon, samt en utvidet pressemelding på
engelsk:
• Aker BP 2021-Q1 Report.pdf

• Aker BP 2021-Q1 Presentation.pdf
• Pressemelding - Engelsk.pdf
Telefonkonferanse og digital sending (engelsk)
Aker BP inviterer investorer, analytikere og media til en telefonkonferanse i dag (28.4.2021)
klokken 08.30 (CEST). Konferansen vil bli gjennomført på engelsk, og sendes digitalt på
www.akerbp.com. De som ønsker å delta per telefon bes ringe inn 5-10 minutter før planlagt
starttidspunkt og oppgi konferansekoden nedenfor.
Telefonnummer: (+47) 2100 2610
Konferansekode: 2343186
Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217
Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk
kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og
Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er
notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

