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Komunikat prasowy 

 

Spółka z Danii wchodzi na polski rynek gazu 
 

Dziś spółka Danske Commodities A/S otrzymała Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  

24 kwietnia 2013 r. o uzyskaniu koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą na okres od 25 kwietnia 2013 

do 1 kwietnia 2022 r. O koncesję Danske Commodities wnioskowała w związku z planem wejścia na polski 

rynek hurtowego obrotu gazem, w ramach strategii rozwoju działalności spółki w segmencie przedsiębiorstw 

działających w pan-europejskim obrocie energią i gazem.  

 

– Rozpoczynając działalność w segmencie hurtowego obrotu gazem ziemnym, zamierzamy czynnie wspierać 

wzrost konkurencyjności polskiego rynku gazu. Kwestia liberalizacji tego rynku ma istotne znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego Polski oraz stanowi znaczący krok w kierunku uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji – mówi 

Manuela Milanesi, menedżer w Danske Commodities.  

 

Doradcą Danske Commodities A/S w zakresie uzyskania koncesji OGZ była firma Exen, która odpowiadała za 

sporządzenie dokumentacji koncesyjnej, komunikację z Urzędem Regulacji Energetyki i Ministerstwem 

Gospodarki oraz spełnienie pozostałych wymogów związanych z rozpoczęciem działalności w zakresie 

hurtowego obrotu gazem w Polsce.  

 

– Po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zwolnieniu z obowiązku przedkładania do 

zatwierdzenia taryf dla hurtowego obrotu gazem Danske Commodities A/S dołączy do grona spółek, w tym 

m.in. Orlen, PGNiG, RWE, Vattenfall czy Gunvor, podejmujących działania zapewniające wzrost 

konkurencyjności rynków hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce – mówi Joanna Wodzińska z 

Exen. 

 

 

Danske Commodities A/S to niezależna spółka handlująca energią elektryczną, gazem ziemnym, świadectwami 

pochodzenia energii elektrycznej oraz uprawnieniami do emisji CO2. Obecna jest na ponad 30 rynkach 

europejskich oraz na najważniejszych towarowych giełdach energii, w tym Nasdaq OMX Commodities Europe, 

ICE, eeX, APX, EPEX SPOT i N2Ex. W 2012 roku spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 35 mln euro 

przy przychodach na poziomie 1,2 mld euro. www.danskecommodities.com  

 

Exen Sp. z o.o. jest autorem Deal Flow: Poland, anglojęzycznego projektu poświęconego polskiej scenie 

transakcyjnej. Nasze publikacje cytowane są przez najbardziej opiniotwórcze gazety ekonomiczne świata, takie 

jak Financial Times, oraz wydawnictwa poświęcone zagadnieniom rynków kapitałowych, jak np. Real Deals. 

Odpowiadamy również za strategiczne treści głównych graczy na rynku kapitałowym i w obszarze energetyki. 

Piszemy, redagujemy i tłumaczymy m.in. dla ING IM, BlackRock, Fidelity, Prudential, Marathon Oil Company, 

Talisman Energy i Grupy Azoty. www.exen.pl  

 

Dodatkowych informacji udzielają:  

 

Manuela Milanesi 

Business Development Coordinator 

Danske Commodities A/S 

+45 8833 8162    

mmi@danskecommodities.com  

 

Joanna Wodzińska  

Client Delivery Director  

Exen Sp. z o.o.  

+48 600 266 344 

joanna@exen.pl 

 



Sean Gibson 

Director of Operations 

Exen Sp. z o.o.  

+48 500 206 309 

sean.gibson@exen.com  

 

 

 


