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Aarhus, d. 21. december 2022. Det danske energihandelsselskab Danske Commodities har i dag 
meddelt, at man har styrket egenkapitalen med en kapitaludvidelse på 26 mia. kr. fra ejeren 
Equinor. Stigende energipriser har øget behovet for soliditet, og en stærk finansiel position giver 
Danske Commodities mulighed for at tilføre tiltrængt likviditet til et presset energimarked.  

 
Siden Danske Commodities blev en del af den globale energigigant Equinor i 2019, har det danske energihandelsselskab 
udvidet sine forretningsaktiviteter og styrket selskabets finansielle position. Finansiel robusthed er nu endnu mere vigtig, 
da historisk høje energipriser og ekstreme prisudsving har lagt et hidtil uset pres på likviditeten hos 
energihandelsselskaber i Europa.  
 
”Når priserne stiger, øges krav til størrelsen på garantistillelser til energibørserne. Energihandlere som Danske 
Commodities skal stille sikkerhed for eventuelle prisudsving i perioden fra en handel er indgået, til energien er leveret. 
Der er med andre ord brug for betydelig finansiel styrke for at sikre fortsat samhandel i Europa,” udtaler Jakob 
Sørensen, Chief Financial Officer hos Danske Commodities.  
 
Mangel på energi   
De høje energipriser er hovedsageligt forårsaget af pres på energiforsyningen, da der ikke har været nok energi 
tilgængeligt i Europa til at matche efterspørgslen.  
 
”Når udbuddet ikke matcher efterspørgslen, og energipriserne stiger, har vi brug for et effektivt marked for at dæmpe 
prisvolatiliteten. I et effektivt marked skal der være nogen, der køber, og nogen, der sælger. Markedsaktørerne skal 
desuden kunne stille garantier for at eksekvere handlerne, som flytter energien fra områder med høj energiproduktion til 
områder med mangel på energi. Derfor er likviditet forudsætningen for den samhandel, der skal til for at sikre 
forsyningssikkerhed og afbøde de værste prischok,” forklarer Jakob Sørensen.  
 
I en tid, hvor europæiske energimarkeder oplever et massivt pres på forsyningen, er effektiv samhandel nøglen til at få 
mest muligt ud af de tilgængelige energiressourcer. Det er en vigtig del af Equinors beslutning om at øge Danske 
Commodities’ egenkapital.    
 
”Vi er meget tilfredse med Danske Commodities’ performance og den vigtige rolle, de udfører med at bidrage til 
velfungerende energimarkeder. Deres finansielle resultater er stærke, og vi er glade for at kunne øge egenkapitalen med 
henblik på at yderligere styrke Danske Commodities’ position i et marked, der kræver en høj grad af soliditet og likviditet 
for at være aktiv såvel som klar til fortsat vækst,” udtaler Helge Haugane, SVP Gas & Power hos Equinor og forperson i 
Danske Commodities’ bestyrelse.  
 
EU’s Råd for Energiregulatorer (ACER) anslår i en rapport fra april 2022, at energihandel på tværs af grænser sidste år 
skabte en værdi for forbrugerne på 253 mia. kr. ved at sikre et effektivt energisystem, afværge strømsvigt og afhjælpe 
prisvolatilitet1.   
 
Aktører som Danske Commodities sikrer markedsadgang for vedvarende energi og nye teknologier   
Danske Commodities er en energihandler, der er aktiv i Europas engrosmarkeder. Som aktør i engrosmarkederne er 
Danske Commodities bindeleddet mellem energiproducenter og distributionsselskaber gennem handel med energi og 

 
1 The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (2022). ACER’s Final Assessment of the Wholesale Electricity 
Market Design. 
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ydelse af energiservices som optimering, balancering og risikostyring. Det betyder samtidig, at Danske Commodities ikke 
leverer energi til private slutbrugere, ligesom selskabet heller ikke ejer produktionsenheder.  
 
”Foruden at være en aktiv handelsdeltager på engrosenergimarkederne er Danske Commodities balanceansvarlig for 
produktionsanlæg af vedvarende energi, som vindmøller og solcelleparker, og nye fleksible teknologier, som eksempelvis 
batterier. Det betyder, at vi giver markedsadgang til de energikilder, der skal være med til at sikre forsyning og balance 
på den korte og lange bane,” slutter Jakob Sørensen.  
 
Danske Commodities er aktiv i 40 lande og handler årligt en mængde af energi, der svarer til omkring 10 gange 
Danmarks samlede energiforbrug.   
 
 
MEDIEKONTAKT 
Mads Schmidt Christensen 
Mobil: +45 2794 2249  
E-mail: msc@danskecommodities.com 
 
OM DANSKE COMMODITIES 
Danske Commodities er et energihandelsselskab med speciale i engroshandel med el og gas. Virksomheden tilbyder balancering, 
optimering og hedging services til producenter, industrielle forbrugere og leverandører af energi. Hver dag gennemfører virksomheden 
mere end 15.000 handler på tværs af 40 lande og flytter energi, fra der hvor udbuddet er størst, til hvor der er mest behov for den. 
Danske Commodities er et 100 % ejet datterselskab af det norske energiselskab Equinor og drives under sit eget navn og brand. 
 


