
 
 
 
 

Om Arise 
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar 
elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 
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Linus Hägg lämnar sitt uppdrag som Finansdirektör  
 
Linus Hägg, Finansdirektör, har beslutat att lämna Arise AB (publ) (”Arise”) för att bli partner och 
investeringsansvarig på Niam Infrastructure AB.  
 
Linus lämnar Arise i början av april 2022 och en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare 
inleds omedelbart. 
 
Linus har varit anställd hos Arise sedan 2011 och Finansdirektör sedan 2015, samt medlem i 
koncernledningen. Under Linus tid på bolaget har strategin ändrats och flertalet framgångsrika 
projektförsäljningar och refinansieringar genomförts vilket har bidragit till att vända utvecklingen och 
skapa den starka position bolaget har idag.  
 
”Linus har haft en lång karriär på Arise och spelat en avgörande roll i att utveckla bolaget till en 
framgångsrik aktör inom förnybar energi med en stark finansiell position. Jag vill tacka Linus för hans 
insatser för företaget och önska honom lycka till i sin nya roll.” säger Per-Erik Eriksson, tf vd Arise AB. 
 
”Efter 10 år på bolaget är det dags för mig att gå vidare. Arise står både väl rustat och positionerat 
för att ta vara på de fantastiska möjligheter som den pågående energiomställningen innebär. Det har 
varit ett nöje och en förmån att få ha varit med att bidra till bolagets framgång tillsammans med 
våra duktiga och dedikerade medarbetare.” säger Linus Hägg  
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För ytterligare information, vänligen kontakta 
Per-Erik Eriksson, tf VD Arise AB, +46 702 409 902 
 
 
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 12:00 CET. 
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta 
ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se  
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