
 1

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:7 
avseende perioden 2007-01-01 -- 2008-04-15 
 
Vattenfall AB (publ), org nr 556036-2138 
 
Datum Pressmeddelande Beskrivning 
2008-03-28 Publicering av Vattenfalls 

årsredovisning för 2007 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=127140
 

Vattenfalls årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på svenska 
och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se 
respektive www.vattenfall.com.  
Årsredovisningen ger fullständig information om Vattenfalls 
ekonomiska resultat och redogör för företagets utveckling under år 
2007. Den beskriver Vattenfalls strategiska ambitioner, den 
europeiska energimarknaden, konkurrenssituationen och 
prissättningen, liksom utvecklingen på Vattenfalls marknader 
Norden, Tyskland och Polen. Den innehåller dessutom omfattande 
information om företagets organisation, styrning och 
riskhantering. Koncernchefen Lars G Josefsson kommenterar 
energins betydelse för det högteknologiska samhället, de krav som 
ställs på Vattenfall som energileverantör, Vattenfalls fem 
strategiska ambitioner och koncernens ekonomiska resultat. 
Särskild vikt lägger han vid det hot mot klimatet som är en följd 
av den globala uppvärmningen, samt Vattenfalls arbete med 
klimatfrågan och vägarna till en uthållig energiproduktion. 

2008-03-28 Årsredovisningen i sin helhet 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525204finan/5
25234finan/index.jsp
 

 

2008-03-28 Publicering av Vattenfall Treasury 
AB:s årsredovisning för 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=127167
 
 

Årsredovisningen för Vattenfall Treasury AB (publ) finns nu 
tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor 
www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com. Vattenfall 
Treasury AB är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB med 
ansvar för koncernens upplåning, likviditetsförvaltning och 
hantering av därmed förknippade finansiella risker.  

2008-03-28 Vattenfall Treasury AB:s 
årsredovisning i sin helhet 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCU
MENT/196015vatt/815691omxv/81
9786fina/P02127149.pdf

 

2008-02-28 IAEA:s granskning av 
kärnkraftverket Forsmark avslutas 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=125643
 

Torsdagen den 28 februari avslutade FN:s atomenergiorgan IAEA 
sin granskning av kärnkraftverket i Forsmark. IAEA räknar med 
att kunna lämna över slutrapporten för granskningen till den 
svenska regeringen om cirka tre månader. 
– Resultatet från den efterfrågade OSART-granskningen stämmer 
väl överens med våra förväntningar, säger Hans von Uthmann vice 
VD i Vattenfall och styrelseordförande i Forsmark. Vi kan 
konstatera att IAEA:s granskning tydligt visar att de åtgärder som 
påbörjades för ett år sedan redan nu visar resultat.  
 

2008-02-07 Publicering av Vattenfalls 
bokslutskommuniké för 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=124409
 

• Nettoomsättningen 2007 ökade med 5,8% till 143 639 MSEK 
  (135 802). 
• Rörelseresultatet 2007 ökade med 2,7% till 28 583 MSEK  
 (27 821). 
• Årets resultat (efter skatt) ökade med 4,2% till 20 686 MSEK 
  (19 858). 
• För det fjärde kvartalet 2007 ökade rörelseresultatet med 24,7% 
  till 6 752 MSEK (5 413). 
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2007-12-07 Vattenfall samordnar verksamheten i 
Tyskland och Polen 
http://www.vattenfall.se/www/vf_s 
e/vf_se/518304omxva/525534media
/525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=122557

Vattenfall kommer från och med 1 januari 2008 att samordna sina 
tyska och polska verksamheter och inrätta en ny Business Group 
Centraleuropa. Chef för Business Group Centraleuropa blir 
nuvarande chefen för Business Group Polen, Tuomo Hatakka, som  
den 7 december, också utsågs till VD för det tyska dotterbolaget 
Vattenfall Europe AG från och med 1 januari 2008.  
 

2007-10-31 Publicering av Vattenfalls 
niomånadersrapport 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=120859
 

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 37,9% till  
  4 557 MSEK (3 304). 
• Nettoomsättningen för januari-september ökade med 9,3% till  
  105 310 MSEK (96 374). 
• Rörelseresultatet för januari-september minskade med 2,8% till  
  21 225 MSEK (21 827). 
• Periodens resultat (efter skatt) för jan-sept ökade med 28,4% till 
  17 010 MSEK (13 249). 
 

2007-07-26 Publicering av Vattenfalls 
halvårsrapport 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=113105
 
 

• Nettoomsättningen ökade med 7,8 procent till 73 721 MSEK 
  (68 384). 
• Rörelseresultatet minskade med 10,0 procent till 16 668 MSEK 
   (18 523). 
• För det andra kvartalet minskade rörelseresultatet med 6,2% 
  till 5 470 MSEK (5 834). 
• Periodens resultat (efter skatt) ökade med 18,5% till 13 487 
  MSEK (11 378). 
 

2007-07-18 Klaus Rauscher erbjuder sig att avgå
som chef för Vattenfalls tyska 
verksamhet 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=112849
 

Klaus Rauscher har erbjudit sig att avgå som chef för Vattenfalls 
tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG. Hans-Jürgen Cramer från 
den tyska ledningsgruppen anförtros uppdraget som tillförordnad 
chef för Vattenfall Europe. 

 

2007-06-20 Publicering av Vattenfalls 
hållbarhetsredovisning för 2006 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=111534
 
 
 

För fjärde året i rad publicerar Vattenfall en heltäckande 
hållbarhetsredovisning. Redovisningen gäller koncernens 
verksamhet under år 2006.  
Rapporten tar upp de frågor som är viktigast för Vattenfall just nu 
inom miljö och socialt ansvar, nämligen klimatfrågan, 
produktionssäkerhet, satsningar på förnybar energiproduktion, 
behovet av framtida kompetens, kolets framtid och utvecklingen 
av marknaden. Bland resultaten 2006 kan nämnas: 
· Ambitiöst mål att minska CO2-utsläppen till hälften 2030, 
  jämfört med basåret 1990. 
· Bidrag till den globala dagordningen för att bekämpa  
  klimatförändringen genom grundandet av 3C-initiatvet – Ett  
  initiativ från ledare inom näringslivet för att bekämpa  
  klimatförändringen. 
· Bygget påbörjat av pilotanläggningen för “det CO2-fria 
  kraftverket”. 
· Förvärv av stora vindkraftanläggningar i Danmark. 
· Rankad som “Bästa arbetsgivare” i Sverige. 
 

2007-04-26 Vattenfalls årsstämma 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=107125
 

Arbetet för att bekämpa klimatförändringen gavs särskild 
belysning vid Vattenfalls årsstämma. Liksom tidigare år var 
stämman öppen för allmänheten.  
Koncernchefen Lars G Josefsson kommenterade resultatet för det 
gångna året, som på många sätt var ytterligare ett rekordår för 
Vattenfall. Han konstaterade att kundtillströmningen har varit god 
och att Vattenfalls andel av slutkundsmarknaden i Sverige på ett år 
ökat från 13 till 14 procent som gensvar på Trygghetsavtalet med 
marknadens lägsta treårspris. Han redogjorde också för Vattenfalls 
klimatarbete – Vattenfalls långsiktiga mål innebär att utsläppen 
måste minska med i genomsnitt en miljon ton per år fram till 2030 
vilket motsvarar utsläppen från cirka 400 000 personbilar varje år. 
Vi kommer årligen att rapportera hur våra utsläpp av koldioxid 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=122557
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=122557
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=122557
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=122557
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=120859
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=120859
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=120859
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=120859
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=113105
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=113105
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=113105
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=113105
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=112849
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=112849
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=112849
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=112849
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=111534
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=111534
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=111534
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=111534
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=107125
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=107125
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=107125
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=107125


 3

utvecklas så att omvärlden kan följa vår väg mot målet, sade han. 
Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, statssekreterare i 
Näringsdepartementet.  
 
Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, 
styrelseordförande, Christer Bådholm, Greta Fossum, Lone Fønss 
Schrøder, Anders Sundström samt Hans-Olov Olsson. Som nya 
ledamöter invaldes Tuija Soanjärvi, Senior Vice President, CFO, 
Finland Post Corporation, samt Jonas Iversen, biträdande 
enhetschef och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet, enheten 
för statligt ägande. Maarit Aarni-Sirviö och Peter Lindell har 
avböjt omval. I enlighet med Statens ägarpolitik ingår inte Lars G 
Josefsson, vd och koncernchef, som ledamot i styrelsen. 
 

2007-04-26 Publicering av Vattenfalls 
tremånadersrapport för 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=107074
 

· Nettoomsättningen ökade med 9,6% till 41 644 MSEK (38 013) 
· Rörelseresultatet minskade med 11,8% till 11 198 MSEK  
  (12 689) 
· Periodens resultat minskade med 9,3% till 7 235 MSEK (7 979) 
 

2007-03-19 Publicering av Vattenfalls 
årsredovisning för 2006 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=90019
 

Vattenfalls årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på svenska 
och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se 
respektive www.vattenfall.com. 
Årsredovisningen ger fullständig information om Vattenfalls 
ekonomiska resultat och redogör för företagets utveckling under år 
2006. Den sammanfattar viktiga händelser under året och 
beskriver Vattenfalls omvärld, strategi och aktiviteter, den 
europeiska energimarknaden, konkurrenssituationen och 
prissättningen, liksom utvecklingen på Vattenfalls marknader 
Norden, Tyskland och Polen. Den innehåller dessutom omfattande 
information om företagets organisation, styrning och 
riskhantering.  
 
Koncernchefen Lars G Josefsson ger i sin kommentar ett vidare 
perspektiv på energimarknaden, elpriserna, klimatfrågan och 
Vattenfalls framtid. Han påpekar att Vattenfall betraktar samhället 
som sin uppdragsgivare och verkar för ett uthålligt samhälle. 
Särskilt framhåller han klimatfrågans stora betydelse och 
konstaterar att Vattenfall sedan flera år har tagit en ledande roll i 
opinionsbildningen i denna fråga. 
 

2007-03-19 Årsredovisningen i sin helhet 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCU
MENT/196015vatt/815691omxv/81
9786fina/P0297490.pdf
 

 

2007-02-16 IAEA-inspektion vid 
kärnkraftverket Forsmark 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=87085
 

Vid ett möte med SKI och företrädare för den svenska 
kärnkraftsindustrin beslutades att begära en inspektion av FN:s 
kärnkraftorgan IAEA. I första hand gäller det Forsmark, men på 
sikt gäller det även Ringhals och OKG. 
Den inspektion det handlar är en så kallad OSART, Operational 
Safety Review Team Programme. Det är regeringen som lämnar 
en begäran till IAEA. Men för att denna begäran ska skickas till 
IAEA måste Forsmark först lämna en skriftlig begäran till 
regeringen, i det här fallet miljödepartementet. Forsmark faxade 
en sådan begäran till miljödepartementet idag kl 15.00. – Det är 
oklart när inspektionen kan ske, men vi hoppas att den kan 
påbörjas under hösten eller till årsskiftet, säger Forsmarks VD Jan 
Edberg. 
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2007-02-08 Publicering av bokslutskommuniké 
för 2006 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=85453
 

• Nettoomsättningen ökade med 12,9% till 145 815 MSEK 
  (129 158) 
• Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 
  8,5%  
  till 26 676 MSEK (24 585) 
• Årets resultat (efter skatt) exkl. jämförelsestörande poster 
  ökade med 12,1% till 19 472 MSEK (17 364) 
• Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster för det fjärde 
  kvartalet minskade med 30,0% till 5 258 MSEK (7 510) 

2007-02-08 Vattenfalls styrelse fattar beslut om 
kärnkraftverket Forsmark 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se
/vf_se/518304omxva/525534media/
525564aktue/581095press/index.jsp
?pmid=85625
 

Vattenfalls styrelse har fattat beslut om ett åtgärdsprogram om 
kärnkraftverket Forsmarks verksamhet. Programmet syftar till att 
ge styrelsen snabb återkoppling i kärnkraftssäkerhetsfrågor med 
grundlig rapportering, uppföljning samt att säkerställa att rätt 
ledarskap införs. 
Utdrag ur styrelseprotokoll 070208: Styrelsen beslutade att:  
· Vattenfall omgående, i samverkan med övriga delägare i 
Forsmarks Kraftgrupp, skall tillse att ledamöter från Vattenfalls 
koncernledning ingår i Forsmarks styrelse. Styrelsen vill att 
Vattenfall nominerar Hans von Uthmann (ordf) och Lennart 
Billfalk (led). Styrelsen önskar att Göran Lundgren kvarstår i 
Forsmarks styrelse. 
· Framföra till Forsmarks styrelse att omgående förstärka 
säkerhetsfunktionen i Forsmarks ledningsgrupp. 
· Inrätta ett säkerhetsutskott bestående av ledamötena Christer 
Bådholm, Anders Sundström och Dag Klackenberg (ordf.) och att 
icke stämmovalda ledamoten Johnny Bernhardsson deltar i 
utskottets arbete. Det nya säkerhetsutskottet i Vattenfalls styrelse 
begär direkt och tät rapportering från säkerhetschefen i 
Forsmarkskraftsgrupp. Säkerhetschefen i Forsmark skall vara 
föredragande i säkerhetsutskottet i ärenden rörande Forsmark och 
på begäran avrapportera till Vattenfalls styrelse. 
· Omgående tillsätta en oberoende, internationellt erkänd, extern 
expert för att ingående för styrelsen belysa ledningssystem, 
säkerhet, rapportering, ledningsfunktioner i Vattenfalls 
kärnkraftsverksanläggningar. 
· Styrelsen noggrant skall följa Forsmarks styrelses arbete med att 
omgående och skyndsamt genomföra det igår redovisade s.k. 
60 punktsprogrammet och övriga säkerhetshöjande åtgärder. 
 

 
 
 
Stockholm den 15 april 2008 
 
Vattenfall AB (publ) 
 
 
 
Lars G. Josefsson, VD    Jan Erik Back, CFO 
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