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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 

Nyt formål og ny bestyrelse, NunaOil A/S bliver til NunaGreen A/S 
 
Nunaoil A/S ændrer formål og bliver til NunaGreen A/S, som følge af Naalakkersuisuts 
beslutning i 2021 om at suspendere efterforskning efter olie og gas. Selskabet skal nu 
arbejde med fornybar energi og grøn omstilling. Det betyder konkret, at selskabets 
vedtægter ændres og at bestyrelsen styrkes med faglige kompetencer inden for området.  
 
Selskabet har hidtil været en ikke-operativ partner i efterforsknings- og 
udnyttelseslicenser efter olie og gas på grønlandsk sokkel.  
 
Formanden for Naalakkersuisut udtaler: 
”Naalakkersuisut har indsat tre nye bestyrelsesmedlemmer der har stor erfaring og viden 
inden for grøn energi, power-to-x og storskalaprojekter i Arktis. Det har været vigtigt for 
Naalakkersuisut at finde den rette sammensætning af kompetencer i selskabets nye 
bestyrelse. Udpegningen er sket i tæt dialog med bestyrelsesformanden, og med det nye 
formål for øje.” 
 
Det ene nye medlem er Volinka D. Augustenborg som er uddannet advokat fra University 
of California, Berkeley School of Law. Volinka har arbejdet med finansielle 
reguleringstiltag omkring grøn energi, med særlig viden inden for salg af grøn energi, hvor 
hun har arbejdet for Ørsted og Statkraft Energi. 
 
Bestyrelsens andet nye medlem er Morten Stilling som er uddannet ingeniør med en 
naturvidenskabelig baggrund fra DTU og en Ph.D. inden for Nano-videnskab. Morten har 
siden 2008 været engageret i udviklingen af grøn omstilling for en række virksomheder 
såsom McKinsey, Dong Energy, Maersk og Ørsted. 
 
Bestyrelsens tredje nye medlem er Inúnguak Pedersen Abelsen som er ansat hos 
Kalaallit Airports A/S som Assisterende anlægschef. Inúnguak er uddannet 
bygningsingeniør og har bl.a. arbejdet hos INUPLAN A/S, Viadania og Orbicon Arctic A/S. 
Han har erfaring med bygge- og anlægsopgaver i Grønland og specifikt erfaring med 
storskala infrastrukturprojekter under arktiske forhold. 
 
Selskabets nuværende bestyrelsesformand Stine Bosse vil fortsat stå i spidsen for det 
nye udviklingsselskab. 
 
Direktør for Nukissiorfiit Cicilie Senderovitz samt Statens udpegede medlem, Susanne 
Juhl, har begge valgt at trække sig fra bestyrelsen. Naalakkersuisut takker Cicilie og  
Susanne for deres kompetente bidrag til Nunaoil A/S. 
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De nye medlemmer vil indgå i selskabets bestyrelse sammen med Business Development 
Manager hos Air Greenland Mikkel Krogh Søndergaard. Disse fem 
bestyrelsesmedlemmer vil fremadrettet få det overordnede ansvar for NunaGreen A/S 
som skal sikre en styrket udvikling inden for grønne omstilling. 
 
Naalakkersuisut ser frem til at præge den fremadrettede udvikling indenfor grøn omstilling 
og fornybar energi i samarbejde med selskabets ledelse. I denne sammenhæng, har 
Naalakkersuisut sat fokus på vigtigheden i sammensætningen af vores bestyrelser og vil 
fortsætte fastholdelsen af stærke kompetencer og erfaring, samt sikre lokal forankring, 
der kan styrke vores selskaber. 
 
Naalakkersuisut ønsker selskabets nye ledelse god arbejdslyst.  
 
 
For yderligere kontakt: 
Afdelingschef Jonas Smed Sørensen, Bestyrelsessekretariatet, Formandens 
Departement tlf. 34 54 83. 
 


