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Medierne har i den seneste tid sat fokus på og bragt spekulationer om bonusordninger i Energi Danmark. Vi, 
såvel som vores ejere, har stor forståelse for, at bonusordninger vækker opmærksomhed i en tid med ener-
gikrise og store prisudsving, og derfor er det også vigtigt for os at klarlægge vores politik og perspektiver på 
området.

Ingen ansatte i Energi Danmark får udbetalt resultatbonusser for 2022 på to- eller trecifrede millionbeløb  

• I Energi Danmark har vi, som i tilsvarende selskaber i branchen, bonusordninger for en udvalgt gruppe af 
medarbejdere. Der er loft på disse bonusordninger, som det er vores politik på området. 

• For en lille håndfuld nøglemedarbejdere har der været en bonusordning uden loft, som nu er blevet udredt. 
Aftalen, der var en kollektiv forhandlet bonusordning, blev indgået af den tidligere adm. direktør. Vi kan i 
den forbindelse understrege, at ingen ansatte i Energi Danmark vil få udbetalt resultatbonusser for 2022 
på hverken to- eller trecifrede millionbeløb.

Energi Danmark har ikke tjent penge på sine nordiske erhvervskunder i 2022 

Flere medier har også omtalt, at Energi Danmark angiveligt har haft stor profit på sine danske og nordiske 
erhvervskunder under energikrisen. Det er ikke korrekt. 

Fakta er følgende:  
• Energi Danmark er opdelt i to divisioner: Den ene del varetager vores kundeforretning og den anden del, 

trading, som handler på udenlandske børser.
• De høje elpriser, som vores nordiske kunder har oplevet i 2022, er ikke et udtryk for, at Energi Danmark har 

tjent penge på de nordiske erhvervskunder. Tværtimod. De høje elpriser har alene været et udtryk for de 
høje indkøbspriser, der har været på markedet. Energi Danmarks resultater er skabt i trading-forretningen 
ved handel på markeder udenfor Norden.  

• Generelt har trading-aktiviteten i markedet været med til at sænke elpriserne i Europa, da strømmen bliver 
flyttet aktivt hen til de steder, hvor der er mest brug for den. Havde vi ikke denne markedsmodel, så ville 
strømmen til slutkunder i hele Europa have været endnu dyrere. 

Om Energi Danmark 
Energi Danmark er en af Danmarks førende energihandelskoncerner på markedet for handel med el til erh-
vervskunder og har datterselskaber i Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Virksomheden er velkonsolideret og 
deltager aktivt i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Nordeuropa. 
Energi Danmark er ejet af de to andelsejede energi- og fibernetkoncerner Andel (63,6 pct) og NRGi (36,4 pct).
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