
 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att 

leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem 

genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, 

Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se 
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Nuon byter namn till Vattenfall 

Vattenfall tar ytterligare ett steg för att stärka sitt varumärke på den 
europeiska marknaden genom att det nederländska dotterbolaget 
Nuon byter namn till Vattenfall. Nuon har varit en integrerad del av 
Vattenfall sedan 2009.  

Vattenfalls strategi är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Namnbytet 
är en investering i bolagets framtid och gör att Vattenfall bättre kan förena styrka, 
effektivitet och skalfördelar för att hjälpa kunderna uppnå detta mål. 
 

- Det här är ett naturligt steg. Med ett namn och ett enhetligt budskap blir vi mer 
effektiva, såväl finansiellt som strategiskt. Nuon är en viktig del av Vattenfall och 
ligger i framkant när det gäller att ha kunden i fokus för verksamheten, vilket 
Vattenfall kan dra lärdom av i hela organisationen. Vattenfall vann nyligen 
upphandlingen av den första vindkraftsparken helt utan subventioner, Hollandse 
Kust Zuid i Nederländerna, vilket var möjligt tack vare våra gemensamma 
erfarenheter och resurser. Vi har arbetat som ett och samma företag i nästan ett 
decennium och nu är det dags att bli ett också externt, säger Magnus Hall, vd och 
koncernchef, Vattenfall. 

 
Vattenfall finns idag på sju marknader; Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, 

Storbritannien, Finland och Frankrike. På alla marknader utom i Nederländerna under 

namnet Vattenfall. Nuons namnbyte kommer att ske gradvis från och med idag, den 4 

oktober. För kunder i Nederländerna kommer de första förändringarna att märkas i början 

av nästa år.  

- Vi är övertygade om att Vattenfall kommer att vara mer framgångsrikt med ett och 

samma namn i Europa, under vilket vi kan samla våra investeringar, vår kunskap 

och våra styrkor. Som ett Vattenfall kan vi åstadkomma mycket mer på våra 

marknader och göra mer nytta för våra kunder, säger Magnus Hall.  

 
Om Nuon: 
Vattenfalls nederländska dotterbolag Nuon producerar och levererar el, energirelaterade 
produkter och tjänster, gas, värme och kyla. Nuon har 4 200 anställda och ungefär två 
miljoner privat- och företagskunder i Nederländerna. 
 
 

För ytterligare information kontakta: 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
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