
Dala Energi AB (publ)  

bjuder in till ägarråd
Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarråd, för att 
ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget.   

Med nästan 5 000 aktieägare finns många förväntningar på Dala Energi. I bolag med en eller få ägare 
finns ofta ägardirektiv som anger ägarnas ambitioner med bolaget. Styrelsen för Dala Energi har sedan 
2016 sammanställt ägarnas förväntningar i ett direktiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med de 
intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Direktiv är, vid sidan om lagar och bolagsordning, 
vägledande för styrelsens arbete med bolagets strategi, affärsplan och löpande förvaltning.  Direktivet 
utvärderas årligen av styrelsen och vid behov i en representativ krets av delägarna. Förändringar redovisas 
för bolagsstämman. 

Nuvarande förväntningar, som är sammanställt i ett direktiv, utvärderades vid ett ägarmöte i april 2022 och 
redovisades för bolagstämman i maj 2022, länk till direktivet.

Ett antal av bolagets större ägare har uttryckt önskemål om ett extra ägarråd för att diskutera direktivet.   
Därför bjuder vi in de 25 röstmässigt största ägarna, motsvarade ca 60 % av rösterna, till ett ägarråd 
för att ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget. Ägarmötet hålls i Dalarna 
fredagen den 2 december klockan 13.00. Särskild inbjudan kommer skickas till dessa ägare baserat på 
ägarförteckningen den 31 oktober 2022. Ägarrådet kommer också att livesändas där anmälan sker på 
vår hemsida via denna länk. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se Telefon: 0247-738 02

KORT OM DALA ENERGI
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och 
utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer 
och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: 
Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag 
med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att 
ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; 
Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth Market. För mer 
information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. 

https://dalaenergi.se/wp-content/uploads/2022/04/Agarnas-forvantningar-pa-bolaget-2022.pdf
https://teams.microsoft.com/registration/h8se6OyD8kStd_No0q0IHQ,gngRn6s7VUmm3UGiWCkm9g,llel_rqVSUCFiqgCHLR24Q,AVINbWQikEufuIknYfnNKA,AdTXYPuH40GfMjXGUnAqVQ,xDDNC4M1PkOMLgnugszsaA?mode=read&tenantId=e81ecb87-83ec-44f2-ad77-f368d2ad081d



