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Gustav Welander ny CFO på Colabitoil. 
 
Biodrivmedelsbolaget Colabitoil Sweden AB (publ) meddelar idag, den 1 augusti 2017, 

att bolaget har anställt Gustav Welander som CFO.   

 

Welander är född 1987, kommer närmast från 

tjänsten som konsult på PwC och kommer att 

ingå i företagets ledningsgrupp. Welinder har 

tillträtt sin tjänst med ansvar för att förvalta 

och utveckla företagets ekonomifunktion.   

 

– Gustav har en  relevant bakgrund med den 

erfarenhet och kompetens som vi efterfrågar.  

Vi ser fram emot att vidareutveckla Colabitoils 

ekonomi- och finansfunktion, som har en central roll i företagets strategiska utveckling 

tillsammans med Gustav och hälsar honom varmt välkommen till Colabitoil, säger VD,  

Jan Nordlöf.  
 

 

 
För ytterligare information kontakta: 
Colabitoil, Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB, telefon 072-333 70 77 
 
 
HVO är förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter som kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92%  
och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens 
biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från 
vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det 
dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut  
med råoljediesel. 
 
 
Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med drivkraften att leda utvecklingen av klimatnytta och kundnytta 
med framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget 
yrkestrafik, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Företaget kortar hela kedjan från råvara, produktion, 
distribution, till slutanvänd produkt. Genom att kombinera medvetna inköp med lokal produktion, högkvalitativa 
förnybara oljeprodukter och bra service gör vi det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck. Företaget leder 
utvecklingen av HVO i Sverige och uppför nu Sveriges första bioraffinaderi för tillverkning av miljödiesel främst 
framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com 
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