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Datum Pressmeddelande Beskrivning 
2010-03-31 Vattenfall publicerar årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning 2009 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=166266
 
 
 

Årsredovisningen innehåller utförlig 
information om Vattenfalls finansiella 
resultat och beskriver koncernens 
utveckling under 2009. En av de största 
händelserna under året var Vattenfalls 
förvärv av nederländska N.V. Nuon 
Energy (Nuon), som från och med 1 
juli 2009 ingår i Vattenfallkoncernen. 
 
Hållbarhetsredovisningen presenterar 
hur Vattenfall arbetar med bland annat 
kärnkraftssäkerhet, minskning av 
utsläpp och forskning och utveckling - 
frågor med hög relevans för många 
olika intressenter i samhället. 
Vattenfall rapporterar sedan 2003 i 
enlighet med Global Reporting 
Initiative (GRI), ett internationellt 
ramverk för hållbarhetsrapportering. 
Utförlig information om verksamhetens 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
påverkan redovisas. 
 
Årsredovisningen finns tillgänglig på 
svenska och engelska på Vattenfalls 
hemsidor www.vattenfall.se
respektive www.vattenfall.com
Hållbarhetsredovisningen finns 
tillgänglig på engelska på 
www.vattenfall.com
 

2010-03-19 Vattenfall slutför försäljningen av Nuon 
Deutschland 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=165951
 
 

Energihandelsföretaget Nuon 
Deutchland GmbH köps av ENERVIE 
- Südwestfalen Energie und Wasser 
AG (tidigare SEWAG). Vattenfall 
förvärvade 49 procent av aktierna i det 
nederländska energiföretaget N.V. 
Nuon Energy den 1 juli 2009 och 
övertog samtidigt den operativa 
kontrollen över Nuon. Europeiska 
kommissionen godkände förvärvet på 
villkor att Vattenfall avyttrar alla aktier 
i Nuons tyska dotterbolag Nuon 
Deutschland GmbH. Vattenfall har nu 
genomfört försäljningen. Slutliga avtal 
tecknades den 18 mars 2010, med 
retroaktiv verkan från och med 1 
januari 2010.  
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2010-03-12 Vattenfall säljer sitt tyska transmissionsnät 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=165744
 
 
 

Vattenfall har idag tecknat avtal om att 
sälja sitt dotterbolag 50Hertz 
Transmission GmbH, som äger och 
driver Vattenfalls högspänningsnät i 
Tyskland, till den belgiska stamnäts-
operatören Elia och till australiensiska 
Industry Funds Management (IFM), en 
av världens största infrastruktur-
investerare. Enligt avtalet kommer IFM 
att äga 40 procent medan Elia kommer 
att äga 60 procent och ha den operativa 
kontrollen. 
Det överenskomna företagsvärdet 
(enterprise value) uppgår till 810 
MEUR (cirka 8 000 MSEK). 
Transaktionen, som beräknas slutföras 
under det andra kvartalet 2010, kräver 
godkännande av EU:s konkurrens-
myndighet och tyska Närings-
departementet (BMWi). 

2010-03-12 Vattenfalls nya VD tillträder 12:e april 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=165751
 

Som tidigare publicerats har Øystein 
Løseth valts till ny VD i Vattenfall. 
Øystein Løseth kommer att tillträda 
som ny VD 12 april 2010.  

2010-02-10 Vattenfall publicerar bokslutskommuniké för 2009 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=164344
 
 

• Nettoomsättningen ökade med 24,8% 
till 205 407 MSEK (164 549). 
• Rörelseresultatet minskade med 6,5% 
till 27 938 MSEK (29 895) – exklusive 
jämförelsestörande poster ökade 
rörelseresultatet med 6,3% till 32 111 
MSEK (30 220). 
• Årets resultat (efter skatt) minskade 
med 24,3% till 13 448 MSEK (17 763) 
– exklusive jämförelsestörande poster 
minskade årets resultat med 7,4% till 
16 630 MSEK (17 968). 
• För det fjärde kvartalet minskade 
rörelseresultatet med 13,5% till 5 673 
MSEK (6 562) – exklusive 
jämförelsestörande poster ökade 
rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 
med 42,6% till 9 934 MSEK (6 964). 

2010-01-08 Vattenfall stärker sin position inom vindkraft i 
Storbritannien  
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=162329
 
 

Vattenfall och ScottishPower 
Renewables har tilldelats rättigheterna 
att utveckla en stor havsbaserad 
vindkraftspark utanför Englands 
östkust i Nordsjön. Tillståndet är en del 
i ”Round 3”, brittiska The Crown 
Estates program för utveckling av 
havsbaserad vindkraft. ScottishPower 
Renewables och Vattenfall hoppas 
kunna lämna in den första 
tillståndsansökan 2012. Om den 
godkänns, och andra nödvändiga 
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interna beslut fattas, förväntas bygget 
att kunna påbörjas 2015 och 
genomföras stegvis. East Anglia är en 
av nio zoner som delades ut i The 
Crown Estates tredje licensrunda. 

2009-11-16 Vattenfall presenterar ny VD 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=158862
 
 
 

Vattenfalls styrelse har sedan 
försommaren 2009 genomfört en 
successionsplanering med 
utgångspunkten att Lars G Josefsson 
2010 uppnår sin sextioårsdag och går i 
pension. Som ny VD har Øystein 
Løseth valts. Øystein Løseth är idag 
VD för holländska Nuon Energy, till 49 
procent ägt av Vattenfall.  

2009-10-27 Vattenfall publicerar delårsrapport januari – 
september 2009  
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=158275
 
 

• Nettoomsättningen ökade för det 
tredje kvartalet med 22,5% till 45 346 
MSEK (37 016) och för 
niomånadersperioden med 19,0% till 
140 002 MSEK (117 679).  
• Rörelseresultatet minskade för det 
tredje kvartalet med 37,0% till 3 524 
MSEK (5 591) och för 
niomånadersperioden med 4,6% till 22 
265 MSEK (23 333).  
• Periodens resultat efter skatt 
minskade för det tredje kvartalet med 
74,9% till 622 MSEK (2 481) och för 
niomånadersperioden med 17,3% till 
11 338 MSEK (13 708).  
 
Från och med det tredje kvartalet ingår 
det nederländska energibolaget N.V. 
Nuon Energy i Vattenfallkoncernen. 

2009-08-31 Vattenfall avser sälja sin andel i det tyska 
dotterbolaget WEMAG 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=155038
 
 

Vattenfall avser sälja sin andel på 
80,3% i det tyska elhandels- och 
nätbolaget WEMAG. Köpare är de 268 
kommuner i Mecklenburg-
Vorpommern och Brandenburg, som 
idag innehar minoritetsandelen i 
WEMAG. Köpesumman uppgår till 
EUR 170 miljoner. 

2009-08-14 Vattenfall har inte lagt bud på aktier i Enea 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=154292
 

Vattenfall har beslutat att inte delta i 
anbudsprocessen på 67,05% av 
aktierna i den polska energikoncernen 
Enea, som ägs av polska staten. I 
november 2008 förvärvade Vattenfall 
18,7% av aktierna i Enea. 

2009-07-30 Vattenfall publicerar delårsrapport januari – juni 
2009 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=153901
 
 

• Nettoomsättningen för det andra 
kvartalet ökade med 19,5% till 42 128 
MSEK (35 259)  
och för det första halvåret med 17,3% 
till 94 656 MSEK (80 663). 
• Rörelseresultatet för det andra 
kvartalet minskade med 6,9% till 5 881 
MSEK (6 316)  
och ökade för det första halvåret med 
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5,6% till 18 741 MSEK (17 742). 
• Periodens resultat efter skatt 
minskade för det andra kvartalet med 
35,1% till 2 625 MSEK (4 043) och för 
det första halvåret med 4,6% till 10 716 
MSEK (11 227). 

2009-05-06 Vattenfall emitterar obligationslån 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=148635
 

Vattenfall emitterar en 
företagsobligation på euromarknaden 
om totalt 1,35 miljarder euro genom 
koncernens internbank Vattenfall 
Treasury AB. Obligationerna har en 
löptid på fem år.  

2009-04-29 Vattenfalls årsstämma 2009 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=148428
 
 

I sin presentation summerade VD Lars 
G Josefsson utvecklingen sedan förra 
årets stämma, däribland den kraftiga 
satsningen på vindkraft i Storbritannien 
och budet på holländska Nuon, som 
presenterades i februari 2009. Ägaren 
företräddes på stämman av Ola Alterå, 
statssekreterare i Närings-
departementet. Stämman fastställde 
resultaträkning och balansräkning för 
Vattenfall AB och Vattenfall-
koncernen, beslutade om fördelning av 
bolagets vinst samt beslutade om 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 
 
Val av styrelse 
Till styrelseledamöter för ett år 
omvaldes ledamöterna Viktoria 
Aastrup, Eli Arnstad, Christer 
Bådholm, Lone Fønss Schrøder och 
Lars Westerberg. Som nya ledamöter 
för ett år valdes Björn Savén och 
Cecilia Vieweg. Lars Westerberg 
valdes till ordförande. 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.  
 
Utdelning 
Av de vinstmedel 48 141 265 644 kr 
som stod till bolagsstämmans 
förfogande beslutades att till aktie-
ägaren utdela 6,9 miljarder kronor och 
balanseras i ny räkning 41 241 265 644 
kr. Utdelningen motsvarar 52,39 
kronor per aktie och utbetalas den 4 
maj. 
 

 4

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148635
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148635
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148635
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148428
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148428
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=148428


Arvode till styrelsen 
Stämman beslutade att ett arvode om 
580 000 kronor ska utgå till styrelsens 
ordförande, att ett arvode om 280 000 
kronor skall utgå till de 
styrelseledamöter som inte är anställda 
i Vattenfall AB och att ett arvode om 
39 000 kronor per ledamot ska utgå till 
de styrelseledamöter och suppleanter 
som företräder de anställda. 
Anställningsvillkor och ändringar i 
bolagsordningen 
Stämman godkände också principer för 
anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare samt beslutade om 
ändringar i bolagsordningen. 

2009-04-29 Publicering av Vattenfalls delårsrapport för januari 
– mars 2009 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/index.jsp?pmid=148366
 

• Nettoomsättningen ökade med 15,7% 
till 52 528 MSEK (45 404). 
• Rörelseresultatet ökade med 12,6% 
till 12 860 MSEK (11 426). 
• Periodens resultat (efter skatt) ökade 
med 12,6% till 8 091 MSEK (7 184). 

2009-04-01 Vattenfall AB emitterar obligationslån 
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304
omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-
/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.  
 

 
 
Stockholm den 14 april 2010  
 
 
Vattenfall AB (publ) 
 
 
Dag Andresen      Tove Cederborg 
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