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Generalforsamling  

30. marts 2022 

Talepapir til Green Hydrogens Systems generalforsamling 30. marts 2022. 

Tak for ordet. Jeg hedder Karsten Kristiansen og repræsenterer Dansk Aktionærforening, ligesom jeg også 

selv er aktionær i Green Hydrogen Systems 

Først og fremmest vil jeg gerne takke formanden for en god beretning. 

Brint sektoren  

Brint er over de seneste år kommet meget mere frem i lyset som bl.a. power to X. Det er også et rigtig 

interessant område for investorer. 

Derfor er det også godt at se Green Hydrogen Systems som det første rene brint selskab på det danske 

aktiemarkedet. Når det er sagt så er I ikke det første børsnoterede brint selskab i verden. Der er mange 

tilsvarende rundt om i verden.  

International konkurrence og partnerskaber  

Når jeg ser på mange af de andre børsnoterede selskaber indenfor brint. Så har mange af disse selskaber 

indgået samarbejdsaftaler og strategiske alliancer iforbindelse med udrulning og kommercialisering af brint.  

Jeg ved at Plug Power har en aftale med sydkoreanske SK Group, Ballard har en aftale med tyske Mahle og 

Franske McPhy har en aftale med italienske Enel Energy Power.  

Derfor vil jeg gerne spørge formanden hvor stærk at Green Hydrogen Systems står i forhold til strategiske 

partnerskaber og samarbejdsaftaler sammenholdt med andre brintvirksomheder og om I kan sætte nogle 

ord på dette  

Prisen på grøn brint  

Et andet område der også tales en del om i forbindelse med brint. Det er prisen på et kilo brint. Der er i 

forskellige analyser og udtalelser med forskellige bud på prisen for 1 kg brint og hvad det kan koste at lave 

fremadrettet. Jeg har bl.a. læst mig til at prisen for grøn brint skulle ligge mellem 3,6 og 6 USD per kilo men 

der også er forventninger om yderligere markante reduktioner i prisen på grøn brint.  

Derfor vil jeg gerne spørge hvor I ser Green Hydrogen Systems i forhold til prisen på et kilo grøn brint, både 

nu og fremadrettet  

Med disse spørgsmål og kommentarer vil jeg gerne sige tak for ordet 
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Svar på spørgsmål  

Samarbejdsaftaler og strategiske alliancer er også som Plug Power og Ballard arbejdes, der også på at lave 

med interessante partnere såsom både salgs og strategiske alliancer samt såkaldte ABC partnerskaber. 

Green Hydrogen har endnu ikke indgået sådanne alliancer  

Når det kommer til prisen på et kilo brint, blev der ikke oplyst noget tal men at de forventede at være på et 

konkurrencedygtigt niveau på 3 til 5 års sigt ligesom at prisen er svær at beregne grundet at den energi der 

bruges på at danne brint, udgør ca. 60-70 pct af den samlede pris  
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