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Dala Kraft värvar ny vd och koncernchef
Dala Kraft, det marknadsledande elhandelsföretaget i Dalarna, har värvat Carina
Håkansson som ny verkställande direktör för Dala Kraft och koncernchef för
företagsgruppen. Med sin gedigna bakgrund från ett flertal tunga poster inom
Stora Enso Skog AB ses hennes erfarenheter som en stor tillgång i såväl Dala Krafts
verksamhet som för rollen på koncernnivå då bolaget befinner sig i ett starkt
tillväxtskede.
Styrelsen har fattat beslutet mot bakgrund av den breda kompetens Carina Håkansson har som
bland annat informationschef och sedermera vd på Stora Enso Skog AB sedan 2004.
- Med sin betydande erfarenhet från en stor koncern blir Carina Håkansson en enorm tillgång
för oss då bolaget vuxit från 100 000 till 177 000 kunder i och med köpet av Enkla Elbolaget
(tidigare Hydro Energi). Carinas starka förankring i Dalarna, där hon varit verksam under
många år, innebär även att hon har en omfattande kunskap om regionen, säger Carl-Erik
Nyström, styrelseordförande Dala Kraft AB.
Carina Håkansson startade sin yrkesbana inom Stora Enso direkt efter sin jägmästarexamen
1990. Därefter har hon gjort en kometkarriär som innefattar ett antal tjänster inom företaget,
nu senast som vd för Stora Enso Skog. Hennes erfarenhet från den komplexa virkesmarknaden ses också som en värdefull tillgång inför arbetet inom den mångfacetterade elmarknadsbranschen.
- Dala Kraft är ett ungt och spännande företag där det händer mycket i bolaget och i den hårda
konkurrensen på elmarknaden. Med erfarenhet av olika skeden och förändringar inom en stor
organisation ser jag fram emot att ta mig an helhetsansvaret för Dala Kraft-koncernen, och
därmed bli en del av dess växande organisation, säger Carina Håkansson, blivande vd för
Dala Kraft AB.

För ytterligare information kontakta:
Carl-Erik Nyström, styrelseordförande Dala Kraft
Mobil: +46 (0)70 556 22 70
Kent Blomkvist, tillförordnad vd
Mobil: + 46 (0)248 48 80 41
Om Dala Kraft:
Dala Kraft, som bildades i samband med avregleringen av elmarknaden 1996, är samägt av sju energibolag i
Dalarna. Koncernen är idag Sveriges 7:e största elhandelsföretag och sysselsätter 90 anställda, omsätter 1,8
miljarder kronor och levererar 3,3 TWh/år till totalt 170 000 kunder i hela landet. Koncernen består av moderbolaget Dala Kraft och dotterbolagen Dala Elnät och Enkla Elbolaget. För mer information, www.dalakraft.se

