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Energivirksomheden Yggdrasil går ind på de finansielle 

markeder i Japan  
 

Energihandelsselskabet Yggdrasil udvider sine aktiviteter på det japanske energimarked med finansiel 

handel med el-derivater. Japan er et af virksomhedens største markeder, og udvidelsen er en del af en 

ambitiøs vækststrategi, hvor der kontinuerligt tilføjes nye markeder til porteføljen. 

 

Det er knap seks måneder siden, Yggdrasil offentliggjorde, at virksomheden køber og sælger strøm på det 

japanske energimarked. Nu går den nordjyske virksomhed ind på det japanske marked for finansielle el-

derivater. Med et elforbrug svarende til en tredjedel af Europas samlede forbrug, er Japan et af de største 

markeder i verden.   

 

Det er kombinationen af markedskendskab, handelsstrategier baseret på store mængder vejrdata, 

markedspotentiale og succesfuld energihandel på de japanske markeder, der førte til beslutningen om at 

starte finansiel handel i Japan. 

 

”Vi har stor indsigt i, hvordan vejret bliver inden for en uge eller to, og vi er gode til at forudsige elpriserne i 

den nærmeste fremtid. Det er oplagt, at næste skridt er finansiel handel, fordi vi kan udnytte vores 

markedskendskab”, siger Lars Weber, Business Developer hos Yggdrasil. 

 

En stor viden om, hvordan det nyligt liberaliserede energimarked i Japan er organiseret, har også været 

medvirkende til beslutningen af at udvide Yggdrasils aktiviteter i Japan. Der gik to år, før Yggdrasil kunne 

gennemføre den første handel, for det japanske marked var svært at komme ind på. Især var Yggdrasil 

udfordret af store sprogbarrierer, en tidsforskel på syv eller otte timer og kulturelle forskelle. I løbet af de 

to år fik virksomheden opsamlet masser af nyttig viden om markedet. 

 

“Processen med at komme ind på et nyt elmarked skal man kun igennem én gang. Efter to et halvt år har vi 

detaljeret information om markedsregler og gældende lovgivning, vi kender myndighederne, og vi har alle 

de relevante kontakter. Uanset om man vil handle med strøm eller finansielt med el-derivater, så møder 

man mange af de samme barrierer”, fortsætter han. 

 

På energimarkedet købes og sælges strøm på elbørserne. På el-derivatmarkedet handles de forventede 

elpriser. Så når du ejer et derivat, garanterer du enten at købe eller sælge strøm til en fastsat pris inden for 



et bestemt tidsrum. Profitten eller tabet på handlen er forskellen mellem prisen på derivatet og den 

realiserede markedspris. Derivater handles i tidsintervaller fra en uge og op til et år. 

 

"Vi handler kun kortsigtet med strøm, da vi anser det for risikabelt at forsøge at forudsige vejrfænomener 

længere end et par uger frem. Det går godt for os i Japan, og med vores indsigt i vejret og det japanske 

energimarked har vi store forventninger til det finansielle marked”, slutter Lars Weber. 

 

Yggdrasils forretningsmodel er udelukkende databaseret. Virksomheden udvikler algoritmer, der analyserer 

enorme mængder af historiske data om elpriserne og vejret. Fremtidige elpriser forudsiges ved at 

kombinere disse data med vejrudsigten. 

 

Fakta om Yggdrasil: 

 

• Stiftet af Søren Agersbæk Jensen og Søren Bondo Andersen i 2018. 

• Investorandel på 15 %. 

• Total EBT på 34,7 mio. kr. (2020-2021). 

• Seneste regnskab for 2020-2021 viser et nettoresultat efter skat på 26 mio. kr.  

• Køber og sælger strøm på elbørser på 25 energimarkeder fordelt på 3 kontinenter. 

• Virksomheden har 15 fuldtidsansatte.  

 

Kontaktoplysninger: 

 

Lars Weber, Business Developer, Yggdrasil 

Telefon: +45 7199 0519 

Mail: lwe@yco.dk 

 


