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Ambitiøs energivirksomhed mangedobler indtjeningen og tiltrækker nye investorer 

På kun tre år har energihandelsvirksomheden Yggdrasil Commodities opnået en trecifret millionomsætning 

og har netop solgt 15 % af virksomheden. Nu går virksomheden efter at øge værdien til en milliard kroner. 

Med en forventning om rekordstort hop i indtjeningen på 450 % til det kommende regnskab, som afsluttes 

ved udgangen af denne måned, er det nu tid til at skifte iværksætterdrømmen ud med et mere 

professionelt setup. Virksomheden er i forbindelse med handlen blevet værdiansat til 160 mio. kr. 

Fokus på udvikling af IT-systemer, tiltrækning af nye medarbejdere og nye geografiske markeder skal, 

sammen med en nyindsat bestyrelse, sikre et robust fundament til at realisere de ambitiøse vækstplaner. 

Den aalborgensiske virksomhed køber og sælger el på børser verden over ved hjælp af algoritmer, der 

analyserer sig frem til morgendagens elpriser ved brug af historiske data på prisudviklingen og vejrudsigten. 

Fokus de første tre år har været på udvikling af de IT-systemer, der i dag er virksomhedens rygrad. 

Risikospredning er vigtigt   

For en af investorerne, Søren Jørgensen, der er investor i 15 danske vækstvirksomheder og arbejder som 

professionelt bestyrelsesmedlem, har den datadrevne tilgang haft afgørende betydning for valget af 

Yggdrasil Commodities.   

”Forretningsmodellen er ret enkel og attraktiv. Det er platformen, der tjener pengene, og virksomheden 

har fra dag ét leveret en stærk indtjening. Derfor kan medarbejderne fokusere på at udvikle nye analyser og 

skaffe ny markedsviden til at vækste forretningen yderligere”, fremhæver Søren Jørgensen og fortsætter: 

”Når algoritmerne først er udviklet og gennemprøvet, har man en skalerbar indtjeningsmodel, både i 

forhold til antal markeder og mængden af megawatt, og den skalering er man klar til nu.” 

Yggdrasil Commodities har stor fokus på risikospredning, og det har også været afgørende for 

investeringen, fortæller investoren. Virksomheden har fra starten arbejdet målrettet med at udvide med 

nye markeder og handler i dag el på tre kontinenter. 

”Jo større andel af vedvarende energi, jo sværere er det at forudsige morgendagens priser på el. Ved at 

handle på flere kontinenter, hvor vejrsystemerne ikke er påvirket af hinanden, spreder man sin risiko. Når 

prisen falder som konsekvens af fx manglende vind i én del af verden, gør helt andre vejrforhold sig 

gældende på den anden side af jorden”, afslutter investoren.  

Fokus på nye medarbejdere  

For Søren Agersbæk Jensen, medstifter og CEO i Yggdrasil Commodities, er det afgørende at få tilført den 

nødvendige viden og kompetencer i form af en professionel bestyrelse. 

”Ved at få god sparring fra en kvalificeret bestyrelse får vi de strategiske input og erfaringer, der er 

nødvendige for at blive en stærk spiller i branchen”, fortæller Søren Agersbæk Jensen.  



Den unge virksomhed er nået til et punkt, hvor der er behov for at professionalisere virksomheden.   

”Vi startede hjemme ved køkkenbordet og er kommet langt, men nu har vi brug for at få taget hul på næste 

fase”, afslutter direktøren.   

Ud over den daglige drift er der lige nu også fokus på at opruste i medarbejderstaben. Og selvom Søren 

Agersbæk Jensen har titel af CEO, er det vigtigt for ham at understrege, at det er en fælles indsats. Derfor 

er målet også, at alle faste medarbejdere bliver medejere af virksomheden i form af et partnerskab. Det 

gælder også for de nye medarbejdere, der lige nu arbejdes intenst på at rekruttere.   

Fakta om Yggdrasil Commodities:  

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

• Første elhandelsvirksomhed i Europa, der handlede el i USA. Siden har man udvidet med 

europæiske og asiatiske markeder.  

• Kontor i Aalborg.  

• Pt. 11 medarbejdere. Planen er at runde 20 medarbejdere ved udgangen af 2021. 

 


