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Ny koncernstruktur i HMN Naturgas pr. 1. januar 2016
For at stå stærkere i et mere og mere konkurrencepræget marked ændrer
HMN Naturgas, som er landets største gasselskab med en kvart million kunder, nu sin selskabsstruktur. Omstruktureringen samler den politiske og administrative ledelse af hele koncernen, og ruster koncernen bedre til at handle hurtigt på trusler og muligheder.
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I korte træk består ændringen i, at den politiske ledelse samles i et holdingselskab, som er moderselskab i koncernen. Salgsaktiviteter, udviklingsaktiviteter
og distributionsaktiviteter organiseres som særskilte datterselskaber herunder.
Den nye struktur træder i kraft den 1. januar 2016.
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”Energisektoren er i forandring, og ikke blot er der skærpet priskonkurrence på
gassen, der er også konkurrence mellem energiformer og brændsler. Vi er nødt
til at indbygge en smidighed i vores organisering, så vi kan agere hurtigt i forhold til udvikling af nye forretningsområder som biogas, gas til transport på
land og flydende gas til skibe, ligesom vi skal kunne tilpasse os fremtidige markedsmæssige og regulatoriske ændringer”, siger administrerende direktør i
HMN Naturgas I/S Susanne Juhl om formålet med strukturændringen.
HMN Naturgas I/S’ repræsentantskab blev fredag den 6. november præsenteret for den endelige tegning af den nye selskabsstruktur, og der er fuld politisk
opbakning fra de 57 ejerkommuner til den nye struktur:
”HMN Naturgas er i dag det mest effektive af de tre gasselskaber - DONG
Energy, NGF Nature Energy og HMN Naturgas – og vi har brug for nye synergier
for at kunne blive ved med at forbedre os og sikre vores forbrugere de laveste
priser. Samtidig er det ikke nogen hemmelighed, at gassen er under afgiftsmæssig og politisk pres i disse år, så vi har brug for en mere entydig struktur og
profil for at kunne tale gassens sag,” siger bestyrelsesformand Ole Bjørstorp
(S).
Den administrative ledelse for HMN Naturgas I/S består pr. 1. januar 2016 af
administrerende direktør Susanne Juhl, vicedirektør, CFO, Kåre Clemmesen,
direktør i HMN Gasnet P/S Søren Hylleberg Sørensen og direktør i såvel HMN
Naturgas A/S som HMN Biogas Aps og HMN Gastankstationer Aps Henrik Iversen.

Fakta


HMN Naturgas I/S er Danmarks største naturgasselskab med ca.
250.000 kunder, og ejes i fællesskab af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland samt i hovedstadsområdet.



HMN Naturgas-koncernen omsætter årligt for ca. 5 mia. kr.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
 Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas, mobil: 40 99 35 55,
mail: mha@naturgas.dk
 Susanne Juhl, adm. direktør, HMN Naturgas, mobil: 21 43 10 55 , mail:
ssj@naturgas.dk
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