11. marts 2005

Ny direktør i Energie und Wasser Lübeck GmbH
Annie Lykke Gregersen tiltræder den 1. april som direktør i det tyske energiselskab, Energie und Wasser Lübeck GmbH (EWL), hvor DONG ejer ca. 25 procent af aktiekapitalen.
Med særligt ansvar for teknik og almindelige forretningsprocesser skal hun i parløb med selskabets
anden tyske direktør Kurt Kuhn lede EWL. Annie Lykke Gregersen kommer fra en stilling som direktør i høreapparatfirmaet GN ReSound GmbH, inden hun 1. januar 2005 blev direktør i DONGs tyske
datterselskab; DONG Germany.
”Jeg er glad for, at Annie Lykke Gregersen har sagt ja tak til opgaven. Med hendes lange erfaring inden for styring af forretningsprocesser, marketing og kommunikation er jeg sikker på, at hun vil bidrage positivt til den fremtidige udvikling af EWL,” siger direktør Kurt Bligaard Pedersen fra DONG.
Annie Lykke Gregersen kommer i det daglige til at fungere som bindeleddet mellem EWL og DONG,
og hun bliver en af de få kvindelige, danske topchefer i tyske virksomheder.
DONG købte sidste år en aktiepost på 25,1 procent i EWL som led i et langsigtet strategisk samarbejde
med Stadtwerke Lübeck, der hidtil har ejet EWL. I den forbindelse er der desuden indgået aftale om
samarbejde på en række områder, herunder en energiporteføljeaftale, samarbejde om vedvarende energi samt etableringen af et fællesejet energiselskab, ’e-nord’, som skal markedsføre og sælge gas, el og
services i Tyskland.
”Udnævnelsen af Annie Lykke Gregersen skal ses som endnu et skridt i det strategiske samarbejde
mellem DONG og Stadtwerke Lübeck. Udnævnelsen sker for at forberede koncernen optimalt på
fremtidige opgaver og udfordringer,” siger direktør Kurt Kuhn, der også er direktør i Stadtwerke Lübeck.
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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. 1.200 medarbejdere og omsætter for 14 mia. danske kroner. Det er planen at notere DONGs aktier på Københavns Fondsbørs inden for de kommende år.

