Styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi
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Ny styreleder i Glitre
Energi
Ann-Christin Andersen (53) overtar som ny styreleder i Glitre Energi AS. Det
ble klart etter torsdagens generalforsamling i selskapet.
Andersen har sittet fem år i styret, og har mangeårig lederbakgrunn fra oljeog gassbransjen.
-Jeg synes dette er en veldig spennende rolle. Jeg har fulgt selskapet nå i

fem år, og kom inn med en litt forutinntatt holdning om at dette er et traust
energiselskap. Det jeg har sett fra innsiden er at dette er et selskap med
stor innovasjonskraft som evner å se muligheter og verdiskapning i områder
som betyr noe for samfunnet, sier Andersen.
Andersen som er fra Drammen, har vært digital direktør og mangeårig leder
med internasjonal erfaring fra bl.a. TechnipFMC. Fra 2019 har hun drevet et
eget konsulentfirma 4ADA med base i Drammen, og har styreverv i Maersk
Drilling, Rotork og Quantafuel i tillegg til Glitre Energi.
-Energibransjen er kanskje det mest spennende stedet å være for tiden. Det
skjer mye i hele bransjen, og gleder jeg meg til å være med å videreutvikle
selskapet og holde innovasjonstakten høy. Glitre Energi er et selskap med
orden på driften sin. De har et kompetent styre, en dyktig administrasjon og
eiere vi har et godt forhold til. Jeg er også mektig imponert over de ansatte i
selskapet. Det gjør at jeg er veldig motivert og full av energi!, sier hun.
Samtidig med Andersens tiltredelse, takker Ragnar Søegaard (75) av som
styreleder etter ti år i vervet.
-Det har vært en spennende og lærerik reise hvor selskapet har utviklet seg
betydelig. Nå er tiden inne for å slippe andre til, styret er i gode hender når
Ann-Christin nå tar over ledervervet, sier Søegaard som fortsetter som
styremedlem i Glitre Energi.
Konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi takker Søegaard for innsatsen
gjennom et tiår.
-Han har vært en fantastisk styreleder –kompetent, kunnskapsrik,
tilgjengelig og engasjert. Jeg er glad vi fortsatt kan beholde hans
kompetanse som medlem av styret, sier Skjæggestad.
Han ser samtidig fram til å ha en ny styreleder på plass, og har stor tro på at
Andersen vil gjøre en god jobb.
-Jeg har blitt kjent med Ann-Christin som en offensiv og engasjert person –
hun har alle kvalifikasjoner for å bli en meget god styreleder, sier
Skjæggestad.
Kontakt:
Ann-Christin Andersen, styreleder, 934 43 606
Pål Skjæggestad, konsernsjef, 900 33 690
Ragnhild Ask Connell, kommunikasjonssjef, 992 46 664

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på
den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer
den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape
store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk
samfunn.
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