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Aarhus, 7. juli 2021. Det danske energihandelshus Danske Commodities har i dag meddelt, at 

selskabet har udnævnt Jens Svantesson som ny Head of Cross-Commodity Trading. Jens 

Svantesson kommer fra en tidligere stilling som Head of Oil, Gas & Coal Trading hos Ørsted og har 

mere end 20 års erfaring inden for commodity trading.   

 

Med virkning fra 1. juli 2021 har Danske Commodities udnævnt en sværvægter inden for branchen, Jens Svantesson, 

som chef for Cross-Commodity Trading med henblik på at styrke sin position på dette forretningsområde. Jens 

Svantesson har mere end 20 års erfaring inden for energihandel og kommer fra en tidligere stilling som Head of Oil, Gas 

& Coal Trading hos Ørsted. Hos Danske Commodities skal Jens Svantesson stå i spidsen for al handelsaktivitet inden for 

cross-commodity trading, herunder selskabets voksende portefølje inden for gas-to-power-kontrakter. 

 

“Cross-commodity trading udgør et stadig vigtigere område, i takt med at handlen med gas og elektricitet hænger mere 

og mere sammen. Vi oplever en fortsat udfasning af kul og atomkraft, og det betyder, at elektricitet skal genereres 

enten fra vedvarende energi eller gas, og markedet søger stabilitet gennem fleksible aktiver,” udtaler Danske 

Commodities’ nye Head of Cross-Commodity Trading Jens Svantesson. 

 

Danske Commodities har hentet Jens Svantesson som led i sin strategiske ambition om at handle længere ud af kurven. 

Handel med langsigtede elhandelsaftaler (PPA’er) kræver en bredere og mere grundlæggende forståelse for de 

underliggende prisdrivere som f.eks. måden kul-, gas- og EUA-priserne udvikler sig, og hvordan de korrelerer med 

priserne på elektricitet.  

 

“DC har i mange år været en ledende spiller inden for kortsigtet energihandel. Med Equinor i sit ringhjørne har selskabet 

nu udvidet adgangen til produktionsanlæg og gasglagre samt den nødvendige finansielle styrke til at handle med mere 

komplekse og mere langsigtede produkter, og det giver nye muligheder inden for cross-commodity-området,” siger Jens 

Svantesson, og han slutter: 

 

“Vi har en spændende rejse foran os, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for DC’s handel inden for cross-commodities.” 

 

Danske Commodities har i dag handelsaktiviteter i 39 lande, herunder Australien, USA og samtlige større europæiske 

energimarkeder.  
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