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Dala Kraft köper Hydro Energi
Blir Sveriges 7:e största elhandelsföretag
Dala Kraft stärker sin position på den svenska elmarknaden genom att köpa Hydro
Energi AB, ett elbolag med säte i Karlshamn och med 18 anställda. Köpet innebär att
bolagen tillsammans blir Sveriges 7:e största elhandelsföretag. För Dala Kraft
innebär affären att företaget växer med 75 000 kunder och ökar sin täckning i
Sverige då Hydro Energi har en större geografisk spridning av kunder i landet.
Stärkt position
Affären är ett led i Dala Krafts satsning att bli en ännu starkare aktör på elmarknaden.
I och med köpet av Hydro Energi ökar företagets möjligheter att som ett fristående
elhandelsföretag konkurrera på den svenska elmarknaden. Affären ger även
stordriftsfördelar då datadrift, ekonomitjänster, fysisk och finansiell elhandel kommer
att skötas gemensamt i Dala Krafts regi.
Växa och utvecklas
Dala Kraft, som idag med dotterbolag har c:a 65 anställda, räknar med att behöva
nyanställa ett antal personer i Dalarna och Blekinge i samband med köpet av Hydro
Energi. Affären innebär dock ingen sammanslagning. Hydro Energi ska fortsätta
drivas som ett eget företag med avsikt att växa och utvecklas, och alla 18 anställda i
Hydro Energi behåller sina arbeten i Karlshamn.
– Vi får nu en bas i södra Sverige och vi vet, genom vår regionala förankring, hur
viktigt det är att finnas nära kunderna, säger Kent Blomkvist, tillförordnad VD på
Dala Kraft.
Dala Kraft har ungefär 100 000 kunder, omsätter cirka 900 miljoner kronor (2007) och
beräknas omsätta 2,3 TWh år 2008. Hydro Energi har omkring 75 000 kunder och
omsätter cirka 450 miljoner kronor och närmare 1,2 TWh per år.
Norsk Hydro går under hösten ur sin elhandel
I samband med fusionen mellan Statoil och Hydro vill man satsa på
kärnverksamheten, det vill säga drivmedel och bränslen, och därför säljer man sin
elhandel.
– I Dala Kraft har vi funnit en köpare som borgar för fortsatt trygghet och
utveckling för personal och kunder. Norsk Hydro Sverige med dotterbolag Norsk
Hydro Olje AB, numera ägt av StatoilHydro ASA ser också fram emot ett utvecklat
samarbete med Dala Kraft, enligt Bjarne Bull-Berg, VD Norsk Hydro Sverige AB.
För mer information kontakta:
Kent Blomkvist, t.f. VD Dala Kraft AB, tel. 0248-48 80 41
Bjarne Bull-Berg, VD Norsk Hydro Olje AB och Hydro Energi AB tel. 08-666 53 50
Information om Dala Kraft finns på vår hemsida: www.dalakraft.se

