
 
 

Stærk markedsposition sikrer MacArtney 
profitabel vækst 

Hjerting-virksomheden MacArtney A/S, der er markedsleder inden for 
undervandsteknologi, melder en historisk høj omsætning i finansåret 2022. 
Rekordåret er opnået på baggrund af virksomhedens stærke globale position 
samt evnen til at være på forkant med den teknologiske udvikling. 

En ekstraordinær omsætningsvækst på 29% fra det foregående regnskabsår medfører, at MacArtney 
opnår det højeste omsætningsniveau i koncernens historie. Salget er steget til 788 mDKK, hvilket har 
resulteret i et forbedret nettoresultat på 37,8 mDKK sammenlignet med 31,3 mDKK i fjor. 

MacArtney er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af undervandsteknologi med speciale i 
design, salg og service af løsninger til primært kommercielle marine aktiviteter, ocean science, naval og 
vedvarende energi. Innovation, tilpasningsevne og tætte markedsrelationer bidrager til virksomhedens 
fremgang. CEO Niels Peter Christiansen siger: 

"Beslutningen om at investere i forretningen under COVID-afmatningen i 2021 gav pote i 2022. Vi har bl.a. 
tilpasset lagerbeholdningen af connectivity produkter på flere af vore lokationer og holder os på forkant 
teknologisk ved løbende at udvide og opgradere produktporteføljen. Samtidigt investerer vi også i vort 
vigtigste aktiv - vores medarbejdere.” 
 
Solid markedsposition 
MacArtney har, siden grundlæggelsen i 1978, haft hovedkontor i Hjerting nord for Esbjerg. Over årene har 
virksomheden etableret datterselskaber i foreløbigt 20 lande.  

Samlet set er der et højt aktivitetsniveau og positiv udvikling på alle internationale lokationer, hvilket styrker 
MacArtneys markedsposition globalt. Den stabile vækst er tråd med målsætningen om at udvide med flere 
placeringer på verdensplan. Senest blev blev MacArtney Sverige i 2022 tilføjet som en ny enhed, der 
støtter de omfattende marine- og offshoreaktiviteter langs Sveriges kystlinje. 

"Vores mål er at være tilgængelige over hele verden og døgnet rundt. MacArtneys succes bygger på vores 
evne til at skabe loyale, langsigtede relationer og at vi formår at være tæt på kunder og marked med viden, 
løsninger og specialister,” siger Niels Peter Christiansen. Han peger ligeledes på en anden afgørende 
faktor; den konsekvent høje fleksibilitet og tilpasningsevne, som alle MacArtney-medarbejdere har udvist i 
en periode med stærk markedsefterspørgsel og flere flaskehalse i værdikæden. 
 
Et år med globale og lokale projekter 
MacArtney har fingeren på pulsen hvad angår ny teknologi og optimering af produktsortimentetet. Sammen 
med en tæt markedsrelation, medfører det betydelige projekter nationalt og internationalt. 

"Vi er afhængige af vores evne til at udvikle og levere innovativ og driftssikker undervandsteknologi til 
vores kunder," siger Niels Peter Christiansen i en kommentar til årets resultat. Han fremhæver at især 
NEXUS 8-systemet til dataindsamling, lanceret i begyndelsen af regnskabsåret, har bidraget væsentligt til 
ordrebogen. 

Inden for sin kerneforretning understøtter MacArtneys velkendte connectivity løsninger kritiske 
infrastrukturer verden over. Fra verdens længste sænketunnel, Femern Bælt-tunnelen, der forbinder 
Danmark og Tyskland - til P-ONE (Pacific Ocean Neutrino Experiment), et astrofysisk Neutrino teleskop, 
der installeres på 2.500 m vanddybde for at detektere det mindste af alle elementarpartikler. Neutrinoer 
udsendes fra solen, supernovaer og blazere. En dybere viden om neutrinoer spiller en central rolle i 
forståelsen af, hvordan vores univers blev dannet. 

Året sluttede med leveringen af det hidtil største system i virksomhedens mere end 40 års historie - et 
500kN komplet hel-elektrisk eLARSTM-system, inklusive spil og A-ramme. 
 



 
 

Supplement til et stærkt fundament 
MacArtney starter det nye år med en rekordstor ordrebog og stærke fremtidige projekter, der danner 
grundlaget for fortsat profitabel vækst. 

En del af denne vækst forventer MacArtney kommer fra den nye division, MacArtney Offshore Wind 
Solutions, målrettet havvindindustrien og tilknyttede sektorer. Her har man allerede modtaget større ordrer 
fra vindmølleproducenter og vedvarende energiaktører. Et af de igangværende projekter er et 
kabelhåndteringssystem til Energinets transnationale Viking Link - en 1400 MW elforbindelse baseret på 
jævnstrøm (HVDC) mellem station Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England. 

_________________________________________________________________________________ 

For yderligere information, kontakt Niels Peter Christiansen, CEO, MacArtney A/S.  
Tel. +45 7613 2000, email npc@macartney.com eller besøg www.macartney.com 

 

 
 

Caption: Det emmer af aktivitet hos MacArtney koncernen, hvor CEO Niels Peter Christiansen netop har 
lukket finansåret 2022 med en rekordomsætning. En solid ordrebog giver grobund for den fortsatte vækst. 
 

 


