6. juni 2005

DONG styrkes i Tyskland
Andreas Halberschmidt, 43, er pr. 1. juni ansat som direktør i E-nord, som ejes af DONG og Energie
und Wasser Lübeck (EWL). Han kommer med en solid erfaring fra den tyske energisektor, hvor han
senest var chef for BP’s tyske gas- og elsalgsaktiviteter.
Som nyuddannet Diplomingeniør kom han i 1991 til Rheinenergie AG. I 2002 ansatte BP ham som
Key Account Manager for gas- og elektricitetshandel, og to år efter blev han udnævnt til administrerende direktør for BP Energie Marketing GmbH og BP Gas GmbH.
E-nords salgskontor ligger i Hamburg, og herfra vil Andreas Halberschmidt lede salget og markedsføringen af DONGs energi og serviceydelser på det tyske marked.
”Vi har solgt gas i Tyskland med succes gennem nogle år,” siger Kurt Bligaard Pedersen, direktør for
DONGs handelsaktiviteter.
”Sidste år købte vi en andel af det kommunale Stadtwerke i Lübeck. Kombinationen af et kommercielt
energiselskab og en klassisk kommunal forsyningskultur er en vigtig parameter i salget af energi og
serviceydelser på det tyske marked. Her vil E-nord spille en central rolle, og jeg er særdeles glad for
og tilfreds med, at Andreas Halberschmidt har sagt ja til at stå i spidsen for det nye selskab,” siger
Kurt Bligaard Pedersen.
Kay Langley, Direktør for DONG Germany, vil indtil 1.oktober 2005 fortsat varetage kontakten til Enords kunder, hvorefter Andreas Halberschmidt vil overtage ansvaret herfor. Kay Langley fortsætter
som Direktør i DONG Germany og skal varetage DONGs øvrige interesser på det tyske energimarked.
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-E-nord ejes af EWL (25 procent) og DONG (75 procent).

DONG er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at
fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger
ca. 1.000 medarbejdere og omsætter for 14 mia. danske kroner. Det er planen at notere DONGs aktier på Københavns Fondsbørs inden for de kommende år.

