PRESSEMEDDELELSE
Danske Commodities udvider bestyrelsen med to stærke profiler
Aarhus, 21. januar 2016. Danske Commodities udvider bestyrelsen med to meget erfarne
profiler, som bidrager med yderligere ekspertise fra det europæiske marked og stærke
risikostyringskompetencer.
Volker Beckers og Anne Broeng indtræder i bestyrelsen for Danske Commodities. Begge har meget relevante
kompetencer og erfaring, særligt i forhold til at styrke Danske Commodities’ viden om det britiske marked og
risikostyringskompetencer generelt.
Volker Beckers har omfattende erfaring med hele værdikæden på energimarkederne. Han har været involveret i
både den private og den offentlige sektor, senest som administrerende direktør for RWE Npower, og han er i dag
bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Volker Beckers vil bidrage med sit indgående kendskab til det britiske
energimarked og sin dybe indsigt i den europæiske energistruktur.
Anne Broeng har en række bestyrelsesposter og kommer fra en stilling som koncerndirektør og CFO for PFA
Koncernen. Anne Broeng vil bidrage til bestyrelsens arbejde med sin store erfaring inden for kommercielle forhold og
finansiel risikostyring.
Danske Commodities har strategisk fokus på Storbritannien og offentliggjorde i sidste uge en væsentlig milepæl, da
man indgik sin første 15-årige Power Purchase Agreement (PPA) med Beatrice Offshore Windfarm Limited (BOWL).
Kontrakten er et vigtigt skridt i opbygningen af en position på det britiske marked for vedvarende energi, hvor Danske
Commodities udnytter sin erfaring fra sin stærke position i Europa. Danske Commodities bringer nye løsninger til
strukturering af PPA'er til det britiske marked, som hjælper kunderne med at balancere deres produktion af
vedvarende energi, styre deres risici og sænke deres omkostninger.
“Vi er overbeviste om, at den voksende andel af vedvarende energi vil skabe nye muligheder og nye typer risici for
aktørerne på det britiske marked, og vores to nye stærke profiler vil bidrage med værdifuld bestyrelseserfaring, som
vil styrke vore position på både eksisterende og nye markeder,” udtaler bestyrelsesformand Peter Ravn.
“Med Volker Beckers og Anne Broengs indtræden i bestyrelsen, som samtidig udvides fra fire til seks medlemmer, har
vi sikret, at vi har alle de væsentligste kompetencer og relevant erfaring i selskabets bestyrelse. Med de muligheder, vi i
øjeblikket ser på energimarkederne, er vi overbeviste om, at tidspunktet er rigtigt for Danske Commodities,” slutter
Peter Ravn.
Anne Broeng udtaler i forbindelse med sin tiltræden: “I løbet af min karriere har jeg opbygget og været ansvarlig for
risikostyringsfunktioner i større finansielle organisationer, hvilket har givet mig indgående erfaring med modellering af
risiko og compliance i regulerede miljøer. Jeg er meget imponeret over den måde, Danske Commodities er bygget op
på, og de resultater, virksomheden har skabt, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med den meget kompetente
bestyrelse, til at arbejde med forretningen samt til at være ansvarlig for risikoudvalget.”
Volker Beckers udtaler følgende om sit fremtidige virke for Danske Commodities: “Jeg ser meget frem til at arbejde
med Danske Commodities – både med selskabets forretning og som en del af en dynamisk og inspirerende bestyrelse
– og jeg ser store muligheder for, at Danske Commodities kan styrke sin position i Storbritannien og bidrage med
fleksible og konkurrencedygtige løsninger til markedet for vedvarende energi på baggrund af de stærke kompetencer,
selskabet har opbygget i Skandinavien og Tyskland. Med min erfaring fra de europæiske markeder er jeg overbevist
om, at vi vil kunne udvikle selskabet yderligere med fokus på innovation og udvikling af energisektoren generelt.”
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Om Danske Commodities

Danske Commodities er et førende, uafhængigt energihandelshus. Virksomheden blev grundlagt i 2004 og har
hovedsæde i Aarhus. Danske Commodities kombinerer handelserfaring, intelligente data og enestående
markedsadgang i hele Europa og leverer energihandelsrelaterede services som f.eks. asset management,
forbrugsstyring samt balance- og risikohåndtering – ofte ved hjælp af kundetilpassede produkter.
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