Stærk kreditvurdering styrker
Danske Commodities’
forretningsvækst
Aarhus, den 22. juni 2020 – Det danske energihandelshus Danske Commodities har i dag meddelt,
at selskabet har fået tildelt kreditvurderingen Baa1 af Moody’s Investor Service, et af verdens
største kreditvurderingsbureauer. Den stærke kreditvurdering understøtter selskabets fremtidige
vækst.

Kreditvurderingen Baa1 hører til i investment grade-kategorien og er den højeste vurdering i underkategorien ’god
kreditkvalitet’. Den understreger Danske Commodities’ styrkede finansielle stilling under energigiganten Equinors ejerskab.
Moody’s Investor Service oplyser i sin rapport, at kreditvurderingen afspejler “Danske Commodities’ stærke kreditprofil
som et uafhængigt selskab med en god historik med solid omsætningsvækst og tilfredsstillende lønsomhed, en lavt gearet
balance uden eksterne finansielle gældsforpligtelser og en veletableret risikostyring med forholdsvis lav risikovillighed.”
Kreditvurderingen tager endvidere højde for selskabets strategiske betydning for ejeren Equinor og Equinors indflydelse
som moderselskab.
“Vi er rigtig glade for at have fået vores første stærke kreditvurdering fra Moody’s. Det er en stor anerkendelse af styrken
i vores forretning og af den vellykkede integration af Danske Commodities i Equinor, der tydeligt viser Danske Commodities’
position som en finansielt stærk partner på markedet,” siger Danske Commodities’ CFO Lars Troen Sørensen.
“Kreditvurderingen vil understøtte forretningens fortsatte vækst. Vi kan fortsætte med at udvide vores produktpalette og
vores geografiske ekspansion. Samtidig betyder kreditvurderingen, at Danske Commodities kan deltage i udbud, som kun
kreditvurderede selskaber inviteres til at byde på, og det vil påvirke vores mulighed for at indgå i længerevarende leveringsog aftageaftaler hurtigere og mere omkostningseffektivt,” slutter Lars Troen Sørensen.
Danske Commodities har i dag handelsaktiviteter i 39 lande, herunder Australien, USA og samtlige større europæiske
energimarkeder.
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OM DANSKE COMMODITIES
Danske Commodities er et energihandelshus med speciale i kortsigtet handel med el og gas. Vi tilbyder balancering, optimering og hedging services til
energiproducenter og -udbydere. Hver dag gennemfører virksomheden mere end 3750 handler på tværs af 39 lande i Europa og flytter konstant
energi, fra hvor der er mere end nok, til hvor behovet er størst. Danske Commodities er et 100% ejet datterselskab af det norske energiselskab
Equinor og drives under sit eget navn og brand.
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