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Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:7 
avseende perioden 2008-03-28 -- 2009-04-01 
 
Vattenfall AB (publ), org nr 556036-2138 
 
Datum Pressmeddelande Beskrivning 
2009-04-01 Emission av obligationslån på 1,35 miljarder 

GBP 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=146620
 
 

Vattenfall AB emitterar två företagsobligationer på den 
brittiska marknaden om totalt 1,35 miljarder GBP (ca 16 
miljarder SEK). Obligationerna har en löptid på 10 och 30 
år. Syftet med obligationslånen är att förfinansiera det 
planerade förvärvet av aktier i det nederländska 
energiföretaget N.V. Nuon Energy.  

2009-03-31 Publicering av Vattenfalls årsredovisning för 
2008 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=146578
 
 

Vattenfalls årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på 
svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor 
www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com. 
Årsredovisningen innehåller utförlig information om 
Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens 
utveckling 2008. Den beskriver Vattenfalls strategiska 
ambitioner och aktuella förvärv, den europeiska 
energimarknaden, konkurrens och prisbildning samt 
utvecklingen på Vattenfalls marknader. Utvecklingen av 
Vattenfalls produktionsportfölj mot förnybart, kärnkraft 
och fossilbaserad kraft med avskiljning och lagring av 
koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) täcks också 
in.  
 

2009-03-31 Årsredovisningen i sin helhet 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Geme
insame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/81569
1omxv/819786fina/P02146420.pdf
 
 

 

2009-03-31 Publicering av Vattenfalls 
hållbarhetsredovisning 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=146578
 
 
 

Hållbarhetsredovisningen behandlar ett antal viktiga frågor 
om Vattenfalls miljö- och samhällsansvar såsom 
investeringar i framtida energiproduktion och 
utsläppsreducerande teknik. Vattenfall rapporterar i 
enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering på 
nivå A+, vilket innebär att alla viktiga aspekter av 
Vattenfalls verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv är med 
i rapporten, och att rapporten som helhet granskas av tredje 
part. 

2009-03-31 Publicering av Vattenfall Treasury AB:s 
årsrapport för perioden 2008-01-01 – 2008-12-
31 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=146599
 
 

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. 

2009-03-31 Vattenfall Treasury AB:s årsredovisning i sin 
helhet 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Geme
insame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/81569
1omxv/819786fina/P02146589.pdf
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2009-03-05 Emission av obligationslån på 2,7 miljarder EUR 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=145429
 

Vattenfall AB emitterar tre företagsobligationer på 
euromarknaden om totalt 2,7 miljarder EUR. 
Obligationerna har en löptid på fyra, sju och tolv år. Syftet 
med obligationslånen är att utnyttja rådande ”fönster” på 
kreditmarknaden och förfinansiera det planerade förvärvet 
av aktier i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon 
Energy.  

2009-02-23 Nuon och Vattenfall går samman för att skapa ett 
ledande europeiskt energiföretag 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=144919
 
 
 

Vattenfall lägger ett kontantbud på 8,5 miljarder euro på 
värdet av 100 % av aktierna, vilket motsvarar 10,3 
miljarder euro för aktiekapitalet i Nuons produktions- och 
försörjningsföretag efter 2008 års utdelning. Nuons 
nätbolag Alliander ingår inte i uppgörelsen. Parterna har 
kommit överens om att Vattenfall inledningsvis förvärvar 
49 % av aktierna. Resterande 51 % kommer att förvärvas 
under de kommande sex åren enligt fastställda villkor. 

 
2009-02-12 Publicering av Vattenfalls bokslutskommuniké 

för 2008 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=144572
 
 
 

• Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 164 549 (143 
639)  MSEK  
• Rörelseresultatet ökade med 4,6% till 29 895 MSEK (28 
583) MSEK 
• Årets resultat (efter skatt) minskade med 14,1% till 17 
763 (20 686) MSEK 
• För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 
2,8% till 6 562 (6 752) MSEK  

2008-12-17 Vattenfall utvecklar sin organisation 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=142124
 
 
 

Från 1 januari omstrukturerar Vattenfall sin organisation 
för att driva strategin making electricity clean och hantera 
stora investeringsprogram. Vid sidan av den hittillsvarande 
geografiska indelningen i Business Group Norden och 
Business Group Centraleuropa bildas en Pan-europeisk 
Business Group för vindkraft, kärnkraft och 
teknikutveckling i alla länder. Denna Business Group 
kommer att innefatta affärsenheterna Wind, Nuclear och 
Engineering samt ansvara för europeisk affärsutveckling 
med fokus på effektiv energianvändning och biobränslen. 

2008-11-25 Emission av obligationslån på 1,5 miljarder 
EUR. 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=140409
 

Vattenfall emitterar obligationslån på 1,5 miljarder EUR 
genom koncernens internbank Vattenfall Treasury AB. 
Obligationerna har en löptid på fem respektive tio år och 
lånesumman uppgår till 850 MEUR respektive 650 
MEUR. Det är första gången sedan 2005 som Vattenfall 
gör en publik emission på obligationsmarknaden. 

2008-11-10 Vattenfall och ScottishPower Renewables ingår 
partnerskap kring vindkraftinvesteringar 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=139631
 
 

ScottishPower Renewables, dotterbolag till världens största 
vindkraftoperatör Iberdrola, och Vattenfall, världens näst 
största operatör av havsbaserad vindkraft, ingår ett 
partnerskap för att gemensamt delta i den tredje brittiska 
utbudsrundan av havsbaserad vindkraft. Samarbetet sker 
genom ett konsortium där lång erfarenhet inom 
havsbaserad vindkraft kombineras med finansiell styrka för 
en kraftfull satsning på förnybar energi. Företagen vill 
installera vardera 3 000 MW vindkraft. Ansökningarna till 
den tredje utbudsrundan ska lämnas i början av mars. 
 

2008-11-10 Vattenfall köper Storbritanniens största 
havsbaserade vindkraftpark 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=139597
 
 
 
 

Vattenfall har förvärvat vindkraftparken Thanet Offshore 
Wind för cirka 435 miljoner SEK. Vindkraftparken 
kommer när den är byggd att ha en kapacitet på cirka 300 
MW och blir därmed nästan tre gånger så stor som 
Lillgrund, Vattenfalls och Sveriges hittills största 
vindkraftpark. 
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2008-11-05 Rättad version: Vattenfall förvärvar andel i 
polskt energiföretag 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=139390
 
 
 
 

Vattenfall förvärvar 18,7% av det polska energiföretaget 
ENEA S.A. Företaget, som är ett av fyra statsägda 
energiföretag, har 2,3 miljoner kunder och står för ungefär 
8% av landets totala energiproduktion. 
Vattenfall ska förvärva 18,7% av det polska 
energiföretaget ENEA S.A. för 4,5 miljarder SEK 
(rättelse). Vattenfall är idag det största utländska 
energiföretaget i Polen. Förvärvet stärker Vattenfalls 
position på den polska energimarknaden.  
 

2008-11-05 Vattenfall förvärvar andel i polskt energiföretag 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=142663
 
 

Vattenfall förvärvar 18,7% av det polska energiföretaget 
ENEA S.A. Företaget, som är ett av fyra statsägda 
energiföretag, har 2,3 miljoner kunder och står för ungefär 
8% av landets totala energiproduktion.Vattenfall ska 
förvärva 18,7% av det polska energiföretaget ENEA S.A. 
för 5,5 miljarder SEK. Vattenfall är idag det största 
utländska energiföretaget i Polen. Förvärvet stärker 
Vattenfalls position på den polska energimarknaden. 
 

2008-11-01 Vattenfall förvärvar brittiskt vindkraftsföretag 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=139262
 

Vattenfall lade den 10 oktober 2008 bud på det brittiska 
företaget Eclipse Energy UK plc (‘Eclipse’), ett 
utvecklingsföretag med inriktning på vindkraft. Vattenfall 
har nu fått giltig acceptans motsvarande 91,2% av 
aktiekapitalet i Eclipse. Detta är tillräckligt för att begära 
förvärv av resterande aktier på samma villkor, vilket 
Vattenfall nu avser att göra. Därigenom får Vattenfall goda 
förutsättningar att växa ytterligare på den brittiska 
marknaden och spela en aktiv roll i Storbritanniens tredje 
utbudsrunda när det gäller projektutveckling av 
havsbaserad vindkraft. 
 

2008-10-30 Publicering av Vattenfalls niomånadersrapport 
2008 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=139075
 
 

· Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 
17,2% till 37 016 MSEK (31 589) och för januari-
september med 11,7% till 117 679 MSEK (105 310). 
· Rörelseresultatet ökade för det tredje kvartalet med 
17,5% till 5 591 MSEK (4 760) och för januari-september 
med 6,9% till 23 333 MSEK (21 831). 
· Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje 
kvartalet med 29,6% till 2 481 MSEK (3 523) och för 
januari—september med 19,4% till 13 708 MSEK          
(17 010). Det lägre resultatet efter skatt förklaras främst av 
en icke återkommande positiv skatteeffekt i Tyskland 
under 2007. 

2008-10-06 Vattenfall förvärvarar vindkraftföretag i 
Storbritannien 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=137372
 
 

Vattenfall AB förvärvar AMEC Wind Energy Limited 
(‘AMEC Wind’) i Storbritannien, ett ledande 
utvecklingsföretag för affärsmässiga vindkraftsparker för 
en kontant köpeskilling på cirka 1,6 miljarder kronor 
(126,6 miljoner GBP eller omkring 160 miljoner EUR). 
Vattenfall och AMEC plc har också ingått en strategisk 
allians inom projektutveckling för energieffektivisering 
och minskade koldioxidutsläpp samt ett ramavtal i syfte att 
utveckla existerande vindkraftprojekt i AMECs portfölj 
och att utveckla nya vindkraftprojekt i Storbritannien. 

2008-09-30 Vattenfall beviljas tillstånd för kraftverket 
Moorburg 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=137172
 
 
 
 
 
 

Vattenfall beviljas tillstånd för kraftverket Moorburg. 
Hamburgs myndighet för stadsplanering och miljö (BSU) 
beviljade på tisdagen bygget och driften av det 
stenkolseldade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg. 
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2008-09-18 Vattenfall lämnar bud på brittiskt vindbolag 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=136439
 
 

Vattenfall lämnar bud på det brittiska bolaget Eclipse 
Energy UK Plc. 

2008-09-02 Dag Andresen ny finansdirektör i Vattenfall 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=135678
 

Dag Andresen har utsetts till finansdirektör (Group CFO) 
för Vattenfall AB. Han tillträder tjänsten den 1 oktober och 
blir medlem i koncernledningen. 

 

2008-08-25 Publicering av Vattenfall Treasury AB:s 
delårsrapport för perioden 2008-01-01 – 2008-
06-30 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=135127
 

Vattenfall Treasury AB (publ) offentliggör sin 
delårsrapport för tiden 1 januari - 30 juni 2008. 
Delårsrapporten finns tillgänglig på svenska och engelska 
på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive 
www.vattenfall.com.  

2008-07-30 Publicering av Vattenfalls halvårsrapport 2008 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=132964
 

• Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 164 549 (143 
639) MSEK  
• Rörelseresultatet ökade med 4,6% till 29 895 MSEK (28 
583) MSEK 
• Årets resultat (efter skatt) minskade med 14,1% till 17 763 
MSEK (20 686) MSEK 
• För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 
2,8% till 6 562 (6 752) MSEK  
 

2008-07-25 Vattenfall Europé AG kontaktar potentiella 
investerare till sitt tyska högspänningsnät 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=132900
 
 

Vattenfall Europe AG, Vattenfalls tyska dotterbolag, 
kommer att kontakta potentiella investerare till 
stamnätsoperatören Vattenfall Europe Transmission GmbH. 
Bakgrunden till detta beslut har formats av den politiska 
debatt som gäller den äganderättsliga uppdelningen av 
kraftproducenter och högspänningsnät. 

2008-06-30 Publicering av Vattenfalls 
hållbarhetsredovisning för 2007 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=132181
 

För femte året i rad publicerar Vattenfall en omfattande 
hållbarhetsrapport (CSR-rapport), som går igenom 
koncernens verksamhet under 2007. Rapporten behandlar 
de viktigaste frågor som Vattenfall står inför när det gäller 
miljön och samhällsansvaret: klimatförändringen, framtida 
investeringar i förnyelsebar energiproduktion, ansvarsfull 
upphandling samt öppenhet och förtroende. 
 

2008-04-29 Publicering av Vattenfalls kvartalsrapport 2008 
 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=129723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0% till 45 404 MSEK 
(41 644). 
• Rörelseresultatet ökade med 0,2% till 11 426 MSEK     
(11 399). 
• Periodens resultat (efter skatt) minskade med 0,7% till     
7 184 MSEK (7 235). 

Från och med denna kvartalsrapport redovisas Tyskland 
och Polen gemensamt under rubriken Business Group 
Vattenfall Centraleuropa. Det förklaras av att Business 
Group Tyskland och Business Group Poland den 1 januari 
2008 integrerats till Business Group Centraleuropa. 
Storleksmässigt svarar Tyskland för cirka 90% av Business 
Group Centraleuropas omsättning och rörelseresultat. 
 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=136439
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http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=136439
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http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132964
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132964
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132964
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132900
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132900
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132900
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132181
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=132181
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2008-04-29 Vattenfalls årsstämma 2008 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/51830
4omxva/525534media/525564aktue/581095press
/index.jsp?pmid=129840
 

I sin presentation belyste koncernchefen Lars G Josefsson 
förnyelsen av energisystemet i Europa och anknöt till temat 
för Vattenfalls årsredovisning, ”Kraft att förnya”. Vattenfall 
är en av de absolut största svenska investerarna i Europa. 
För femårsperioden 2008-2012 räknar man med att 
investera 173 miljarder kronor – en ökning med 29 
miljarder jämfört med femårsperioden 2007-2011. – Det 
finns de som tror att elen är en klimatbov, när det i själva 
verket är precis tvärtom: elen är en nödvändig del av 
lösningen på problemet, framhöll han.  
 
Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, 
statssekreterare i Näringsdepartementet. Stämman beslutade 
att styrelsen ska ha åtta ordinarie ledamöter, utöver 
personalrepresentanterna och deras suppleanter.  
 
Till styrelseledamöter för ett år omvaldes ledamöterna 
Christer Bådholm, Hans-Olov Olsson, Lone Fønss 
Schrøder, Tuija Soanjärvi och Anders Sundström. Som nya 
ledamöter för ett år valdes Viktoria Aastrup, Eli Arnstad, 
och Lars Westerberg. Lars Westerberg valdes till 
ordförande och Hans-Olov Olsson till vice ordförande.  
 
Efter sju år som ordförande avgick Dag Klackenberg ur 
styrelsen. Även Jonas Iversen och Greta Fossum lämnade 
styrelsen. I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter 
personalrepresentanterna Ronny Ekwall, SEKO, Carl- 
Gustaf Angelin, Akademikerrådet, och Johnny 
Bernhardsson, Unionen, och som suppleanter Lars 
Carlsson, Unionen, Lars-Göran Johansson, Ledarna, och 
Per-Ove Lööv, SEKO. (Lars-Göran Johansson ersätter Stig 
Lindberg.)  
 

 
 
 
Stockholm den   april 2009 
 
Vattenfall AB (publ) 
 
 
....................................................................  ........................................................................ 
       

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=129840
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=129840
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525564aktue/581095press/index.jsp?pmid=129840

	Vattenfalls årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com. 
	Hållbarhetsredovisningen behandlar ett antal viktiga frågor om Vattenfalls miljö- och samhällsansvar såsom investeringar i framtida energiproduktion och utsläppsreducerande teknik. Vattenfall rapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering på nivå A+, vilket innebär att alla viktiga aspekter av Vattenfalls verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv är med i rapporten, och att rapporten som helhet granskas av tredje part.
	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.
	 
	 
	 
	 
	Vattenfall AB emitterar tre företagsobligationer på euromarknaden om totalt 2,7 miljarder EUR. Obligationerna har en löptid på fyra, sju och tolv år. Syftet med obligationslånen är att utnyttja rådande ”fönster” på kreditmarknaden och förfinansiera det planerade förvärvet av aktier i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy. 
	Vattenfall lägger ett kontantbud på 8,5 miljarder euro på värdet av 100 % av aktierna, vilket motsvarar 10,3 miljarder euro för aktiekapitalet i Nuons produktions- och försörjningsföretag efter 2008 års utdelning. Nuons nätbolag Alliander ingår inte i uppgörelsen. Parterna har kommit överens om att Vattenfall inledningsvis förvärvar 49 % av aktierna. Resterande 51 % kommer att förvärvas under de kommande sex åren enligt fastställda villkor. 
	• Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 164 549 (143 639)  MSEK  • Rörelseresultatet ökade med 4,6% till 29 895 MSEK (28 583) MSEK • Årets resultat (efter skatt) minskade med 14,1% till 17 763 (20 686) MSEK • För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 2,8% till 6 562 (6 752) MSEK 
	Från 1 januari omstrukturerar Vattenfall sin organisation för att driva strategin making electricity clean och hantera stora investeringsprogram. Vid sidan av den hittillsvarande geografiska indelningen i Business Group Norden och Business Group Centraleuropa bildas en Pan-europeisk Business Group för vindkraft, kärnkraft och teknikutveckling i alla länder. Denna Business Group kommer att innefatta affärsenheterna Wind, Nuclear och Engineering samt ansvara för europeisk affärsutveckling med fokus på effektiv energianvändning och biobränslen.
	Vattenfall förvärvar 18,7% av det polska energiföretaget ENEA S.A. Företaget, som är ett av fyra statsägda energiföretag, har 2,3 miljoner kunder och står för ungefär 8% av landets totala energiproduktion.Vattenfall ska förvärva 18,7% av det polska energiföretaget ENEA S.A. för 5,5 miljarder SEK. Vattenfall är idag det största utländska energiföretaget i Polen. Förvärvet stärker Vattenfalls position på den polska energimarknaden. 
	Vattenfall lade den 10 oktober 2008 bud på det brittiska företaget Eclipse Energy UK plc (‘Eclipse’), ett utvecklingsföretag med inriktning på vindkraft. Vattenfall har nu fått giltig acceptans motsvarande 91,2% av aktiekapitalet i Eclipse. Detta är tillräckligt för att begära förvärv av resterande aktier på samma villkor, vilket Vattenfall nu avser att göra. Därigenom får Vattenfall goda förutsättningar att växa ytterligare på den brittiska marknaden och spela en aktiv roll i Storbritanniens tredje utbudsrunda när det gäller projektutveckling av havsbaserad vindkraft. 
	· Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 17,2% till 37 016 MSEK (31 589) och för januari-september med 11,7% till 117 679 MSEK (105 310). · Rörelseresultatet ökade för det tredje kvartalet med 17,5% till 5 591 MSEK (4 760) och för januari-september med 6,9% till 23 333 MSEK (21 831). · Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 29,6% till 2 481 MSEK (3 523) och för januari—september med 19,4% till 13 708 MSEK          (17 010). Det lägre resultatet efter skatt förklaras främst av en icke återkommande positiv skatteeffekt i Tyskland under 2007.
	Vattenfall AB förvärvar AMEC Wind Energy Limited (‘AMEC Wind’) i Storbritannien, ett ledande utvecklingsföretag för affärsmässiga vindkraftsparker för en kontant köpeskilling på cirka 1,6 miljarder kronor (126,6 miljoner GBP eller omkring 160 miljoner EUR). Vattenfall och AMEC plc har också ingått en strategisk allians inom projektutveckling för energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp samt ett ramavtal i syfte att utveckla existerande vindkraftprojekt i AMECs portfölj och att utveckla nya vindkraftprojekt i Storbritannien.
	Vattenfall beviljas tillstånd för kraftverket Moorburg. Hamburgs myndighet för stadsplanering och miljö (BSU) beviljade på tisdagen bygget och driften av det stenkolseldade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg. 
	Vattenfall lämnar bud på det brittiska bolaget Eclipse Energy UK Plc.
	Dag Andresen har utsetts till finansdirektör (Group CFO) för Vattenfall AB. Han tillträder tjänsten den 1 oktober och blir medlem i koncernledningen. 
	Vattenfall Treasury AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för tiden 1 januari - 30 juni 2008. Delårsrapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com. 
	 • Nettoomsättningen ökade med 9,0% till 45 404 MSEK (41 644). • Rörelseresultatet ökade med 0,2% till 11 426 MSEK     (11 399). • Periodens resultat (efter skatt) minskade med 0,7% till     7 184 MSEK (7 235). 
	Från och med denna kvartalsrapport redovisas Tyskland och Polen gemensamt under rubriken Business Group Vattenfall Centraleuropa. Det förklaras av att Business Group Tyskland och Business Group Poland den 1 januari 2008 integrerats till Business Group Centraleuropa. Storleksmässigt svarar Tyskland för cirka 90% av Business Group Centraleuropas omsättning och rörelseresultat. 

