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Niek den Hollander lämnar Vattenfall
Senior Vice President och chef för Vattenfalls affärsområde Markets,
Niek den Hollander, har beslutat sig för att lämna Vattenfall för att
tillträda en tjänst på Uniper.
– Jag har haft stor glädje av att få vara en del av ett företag som så framgångsrikt leder
energiomställningen och det har varit ett privilegium att vara omgiven av så många skickliga,
kompetenta och trevliga kollegor. Min tid på Vattenfall har varit berikande på många sätt och
jag önskar inget annat än fortsatt framgång för Vattenfall och alla kollegor, säger Niek den
Hollander.
Niek den Hollander började på Vattenfall 2014 och har sin huvudsakliga bakgrund inom
trading. Inom Vattenfall har han varit tradingchef mellan 2014 och 2017 och sedan dess har
han varit chef för affärsområdet Markets.
– Niek har varit mycket uppskattad och är högt respekterad inom ett område som ständigt
utvecklas och är högt specialiserat. Samtidigt som vi beklagar att han bestämt sig för att
lämna önskar vi honom all lycka i sin nya tjänst och tackar honom för hans alla bidrag till
Vattenfall, säger Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.
Niek den Hollander arbetar kvar i Vattenfall till den 31 mars. Rekryteringen av en efterträdare
inleds omedelbart.
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Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva
genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom
satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se

