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DONG Energy og HNG Midt-Nord Salg indgår 3-årig aftale
DONG Energy og HNG Midt-Nord Salg har i dag indgået en 3-årig aftale om levering af naturgas
gældende fra 1. januar 2007.
Selskaberne aftalte i december 2005 at justere den nugældende aftale om naturgaslevering, efter at
Konkurrencestyrelsen havde udtrykt betænkelighed ved DONG Energy’s eneleverandørstatus.
Den nye aftale med DONG Energy omhandler ca. 60% af HNG Midt-Nord Salgs nuværende
naturgasafsætning, mens selskabets resterende gasbehov dækkes af nye leverandører.
HNG Midt-Nord Salg har i dag 235.000 naturgaskunder, svarende til knap 2/3 af de danske
naturgasforbrugere, og omsætter ca. 800 mio. m3 naturgas pr. år.
”Denne nye aftale er en videreførelse af det positive samarbejde med DONG Energy. Vores mission er
at sikre naturgasforbrugere de mest attraktive naturgaspriser og vilkår, og det er vores forventning, at
denne aftale vil betyde, at også de mindre naturgaskunder vil opleve fordelene af den forøgede
konkurrence på naturgasmarkedet i Europa,” siger adm. direktør i HNG Midt-Nord Salg, Ole Albæk
Pedersen.
”Vi er tilfredse med, at vi i konkurrence med andre udbydere har opnået en aftale om at levere naturgas til HNG Midt-Nord Salg for de kommende 3 år, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med
en for os vigtig kunde i Danmark,” siger koncerndirektør i DONG Energy, Kurt Bligaard Pedersen.
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DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi
beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere og omsætter for 33 mia. danske kroner. Det er planen at notere DONG
Energy’s aktier på Københavns Fondsbørs inden for de kommende år.

