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PRESSEMEDDELELSE  
 
 

2019 betød både økonomisk fremgang og massive 
investeringer i fremtiden for MFT Energy 

 
Lige siden MFT Energy blev grundlagt i 2017 har firmaet kun oplevet mærkbar 
økonomisk vækst. Og i 2019 kunne MFT Energy præsentere en omsætning på 826 mio., 
hvilket kun er begyndelsen på noget større. Med massive investeringer i fremtiden er 
virksomheden nemlig klar til at tage næste skridt i ambitionen om at blive verdens 
bedste energihandler. 
 
Med et solidt og yderst tilfredsstillende økonomisk resultat og afgørende investeringer i at 
styrke den forretningsmæssige platform forlod MFT Energy 2019 stærkere end nogensinde 
før. 
 
Firmaet, som bygger på en unik partherskabsmodel, leverede ikke kun finansiel vækst. 2019 
betød også flere ansatte, flere partnere, nye forretningsområder og åbning af nye markeder. 
 
Highlights fra 2019: 
 

 Omsætningen udgør 826 mio.  
 Dækningsbidrag udgør 35,6 mio. En stigning på 71%  
 Resultat før renter og skat (EBIT) blev DKK 15,8 mio. 
 MFT Energy handler nu energi i 24 lande – en stigning på 16 lande. 
 5 nye forretningsområder er etableret, herunder handel med gas, US, Nordic, UK samt 

handel i Sydøst Europa.  
 Vi har investeret intensivt i unge talenter, i erfarne medarbejdere, i IT-systemer, i 

udviklingen af virksomheden og i risk management. 
 Vi har budt velkommen til 25 nye medarbejdere – en stigning på 200% 
 23 medarbejdere er nu partnere i virksomheden. 

 
Med alle de investeringer, der er foretaget i 2019, og det tilfredsstillende regnskab er MFT 
Energy klar til at arbejde videre mod målet om over tid at blive verdens bedste energihandler. 
 
- Vi har sikret et solidt og enestående fundament til at fortsætte vores vækst og vi forfølger 
vores ambitioner. Vi forventer, at der kommer meget ud af de investeringer, som vi har 
foretaget i 2019, siger CEO I MFT Energy Cagdas Ates. 
 



På trods af Corona-pandemien, og dens økonomiske konsekvenser, forventer MFT Energy at 
opnå en endnu højere omsætning og EBIT i 2020. 
 
- Vi forventer, at 2020 vil blive et år, hvor vi vil fokusere på at udvikle vores nuværende 
forretningsområder. Vi vil fortsætte med at ansætte flere medarbejdere, og vi forventer at 
vores økonomiske resultater vil blive endnu bedre, forudser Cagdas Ates. 
 
For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte: COO Bo Palmgren, Mobile: 
+ 45 26 16 92 32 
 
Læs mere om MFT Energy og virksomhedens unikke partnermodel på www.mft-energy.com 
 
MFT Energy facts: 
 

 MFT Energy blev grundlagt I 2017 
 MFT Energy har hovedkvarter I Aarhus, Danmark og et kontor i Istanbul, Tyrkiet. 
 MFT Energy handler med energi I 24 lande 
 MFT Energy handler med elektricitet og gas 
 MFT Energy er bygget på en partnermodel, hvor succesfulde medarbejdere kan blive 

medejere. 
 MFT Energy har aktuelt 7 datterselskaber sammen med vores partnere. 


