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SE er… 

• Et af Danmarks største energiselskab og teleselskaber  

• Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til 
hele landet  

• Et moderne andelsselskab med ca. 750.000 ejere fordelt  
over 272.000 husstande og virksomheder 

• Ca. 1.500 medarbejdere  
fordelt på lokationer over hele Danmark 

• Nettoomsætning ca. 4,7 mia. kr.  
og egenkapital på ca. 9 mia. kr.   



 Energi & Klima 

Forretningsområder 

20.000 km el-net 

284 vindmøller 

272.000 el-kunder 

Energieffektivisering 

        Telekommunikation 

450.000 privatkunder 

10.000 erhvervskunder 

 



VORES MANTRA – Hvordan vi gør, som vi gør 

 
 
Vi vil skabe  
de totale 
kundeoplevelser 
 

VORES RETNING – Hvorfor vi gør, som vi gør 

Vi vil bidrage til en 
bæredygtig 
konvertering af 
energisystemet 

Vi vil bidrage til  
at skabe en  
dansk digital 
vindernation 

 
Vi følger vores 
klare leveregler 
 



SE’s fusioner og opkøb – hvorfor? 

• Skala er nødvendig for en lønsom drift, attraktive produkter og 
god kundeservice på sigt 

• Er Danmark for lille til 65 el-selskaber? 

• Fra el-selskab til telekommunikationsvirksomhed – men hvordan 
får vi muskler til at udfordre TDC? 

• SE vil gerne aflevere ”den fædrene gård” i endnu bedre stand, 
end den vi modtog 

• En moderne arbejdsplads, der kan tiltrække dygtige 
medarbejdere og som ønsker at give tilbage til det samfund, SE 
er en del af 
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Udviklingen i elselskaber i Syd- og Sønderjylland 

Varde 
kommunale 

Værker 

SAEF 

Esbjerg 
kommune 

(elforsyningen) 

HOEF 

MSE 

Ærø Elforsyning 

EASV 
(1992) 

ESS 
(1995) 
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Udviklingen i elselskaber i Syd- og Sønderjylland 
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Udviklingen i elselskaber i Syd- og Sønderjylland 
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Udviklingen i elselskaber i Syd- og Sønderjylland 
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Udviklingen i elselskaber i Syd- og Sønderjylland 

SYD ENERGI 
(2013) 
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Repræsentantskabet   
- den øverste myndighed i SE 

Bestyrelsen for  
SYD ENERGI a.m.b.a. 

Formand og næstformand 
+ 14 bestyrelsesmedlemmer 

Andelshaverne 
275.000 husstande/virksomheder 

Repræsentantskabet for  
SYD ENERGI a.m.b.a. 

320 repræsentantskabsmedlemmer 

Vælges hvert 4. år (næste gang i 2017)  
1 repræsentantskabsmedlem pr. 800 andelshavere 
Valg i 10 valgkredse 
Repræsentantskabsmøder og dialogmøder 

 

Vælges hvert 4. år (næste gang i 2018)  
1 bestyrelsesmedlem pr. valgkreds 
2 bestyrelsesmedlemmer på tværs af kredsene 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne 
8 ordinære bestyrelsesmøder + 1 seminar 

Andelshaver = 1 elmåler i SE´s elforsyningsområde 
 



Forandring i SE 2009 - 2015 

Fra Til 

Regionalt el-selskab National energi- og telekoncern 

Teleforretning 5% af koncernen Teleforretning 50% af koncernen 

Ingen vindmøller Markant aktør ift. landbaserede vindmøller 

2,3 mia. kr. i omsætning  Ca. 4,5 mia. kr. i omsætning 

Kun afdelinger i Sydjylland Hele Danmark + Tyskland 

19 mio. kr. EBITDA 717 mio. kr. EBITDA 

Rekruttering alene fra el-sektor Talenter fra alle store virksomheder 

Kun egenkapital 1,5 mia. kr. fra pensionssektoren 



Nye medlemmer af SE-familien 

• Stofa og herunder senest aftale om salg af Stofa-produkter med 

• SEF Intranet (Sydfyn) 
• Verdo Tele (Randers/Hobro) 
 

• HO Service (energistyring i virksomheder) 
• Enervision (energirådgivning og – effektivisering) 
• SE Blue Renewables (landbaserede vindmøller sammen med PFA) 
• SE Blue Equity (køb af virksomheder der understøtter omstillingen fra sort til grøn energi) 

 
 
 



En proces med mange    opmærksomhedspunkter 

• Forberedelse 
• Afdækning 
• Hvem er vi? Hvad vil vi? 

• Sondering 
• Afdække positioner  
• Begrænse antallet af projekter – bevare overblikket  

• Forhandling 
• Bestyrelsesformand/-næstformand? Direktør? Hovedkontor? Virksomhedsnavn? 

• Overgangsordninger for bestyrelser og repræsentantskaber? 

• Beslutning / lukning 
• Kommunikation – herunder dialogmøder med  
     repræsentantskaber i mindre fora 

• Endelig beslutning i repræsentantskaber 

• Fusion og integration 
• Kultur 

• Organisering  



Medarbejderne i SE 

500 tidligere SE-medarbejdere 

500 tidligere Stofa-medarbejdere 

500 nye medarbejdere 



SE’s leveregler  
            en stærk fælles kurs 

1. Tør fejle og indrømme fejl 

2. Kender sin forretning – er i ”maskinrummet” 

3. Tager ansvar for hele forretningen 

4. Siger tingene klart som de er 

5. Sætter altid det stærkeste hold - og har øje for talentudvikling 

6. Den sunde fornuft skal altid sejre 

7. Det skal være sjovt at være med 

 



SE’s kundeløfter 

1. Vi vil holde, hvad vi lover! 

2. Vi er de nemmeste at få fat i,  
når noget går galt! 

3. Vi gør arbejdet færdigt første gang! 

4. Vores platform skal være bedre  
end konkurrenternes! 

 



SE’S DNA  

En klar vision 

Grundfortælling 

7 leveregler 

4 kundeløfter 
Et løfte til kunderne om, 

hvad de kan forvente af os 
 

Et løfte til medarbejderne 
om, hvordan vi opfører os 

 

Et løfte om at efterlade  
et bedre samfund 

 



Tak fordi I lyttede! 

Jens Bahne Jørgensen 
bahne@bbsyd.dk 

3034 8972 


