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Dong Energy valgte Knowit
Energiselskabet DONG Energy har indgået aftale med Knowit. Knowit levererer
konsulentydelser i forbindelse med planlægning, udbud og
forretningsudvikling til DONG Energy indenfor området ”smarte elmålere
senest år 2020”.
En smart elmåler viser energiforbruget time for time, hvilket gør det muligt for
forbrugeren at se hvorledes energiforbruget og dermed omkostningen fordeler sig
indenfor døgnet. Ifølge Klima- Energi- og Bygningsministeriet skal alle husholdninger
i Danmark have installereret smarte elmålere i 2020.
- DONG Energy får nytte af Knowit’s lange erfaring, ekspertice og lokale
tilstedeværelse i planlægningen af projektet og skabe succesfuld fremgang i deres
program for smarte elmålere, siger Gary Poystila, adm dir for Knowit Energy
Management.
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Virksomheden
omfatter udbud, produktion, distribution og handel med energi og tilhørende ydelser i
Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger næsten 7000 personer og har sit
hovedkontor i Danmark. Koncernen genererede i 2012 indtægter for 67 mia DKK (9
mia Euro). For mere information se www.dongenergy.com.
Knowit AB (børsnoteret) er et konsulentselskab som udvikler sine kunders forretning og virksomhed
gennem at skabe kreative løsninger indenfor IT, Digital & Design og Management. Med agile enheder
på vores kunders lokale markeder tilbyder vi stor viden og forståelse for både virksomhed og behov.
Vores kultur præges af åbenhed, igangsættermentalitet og agilitet, høj kompetence og en vilje til
stadigt at udvikles. Knowit blev etableret i 1990 og har idag cirka 1800 medarbejdere repræsenteret
på 17 lokationer i Sverige og på 5 lokationer i Norge, samt på lokationer i Danmark, Estland, Finland
og Rusland. Knowit AB er noteret på den Nordiske Børs i Stockholm. For mere information om Knowit,
besøg gerne knowitgroup.com.
For mere information, kontakt
Patrik Syrén, informationsansvarlig, Knowit AB, +46 8 700 66 00 eller +46 730 74 66 30
eller
Gary Poystila, Knowit Energy Management AB, +46 702-38 44 83
eller
Karsten Adelmark, Knowit Danmark A/S, +45 29 263828
Informationen er sådan som Knowit skal offentliggøre ifølge lovgivningen om værdipapirmarkedet
og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Denne pressemeddelse blev frigivet for
offentliggørelse kl. 10.00 den 19 december 2013.
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