
 

 

    

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 och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se 
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Anna-Karin Stenberg ny chef för 

Vattenfalls affärsområde Markets 

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef 
för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från 
och med den 1 januari 2021. Hon har varit tillförordnad i denna 
befattning sedan slutet av mars i år, förutom sin roll som chef för 
Controlling inom affärsområdet Markets. 
 

- Anna-Karin har varit tillförordnad chef för Markets under detta utmanande år för Vattenfall 
med en svår marknadssituation, distansarbete och behov av att ta hand om våra 
medarbetare samtidigt som verksamheten hålls igång. Tillsammans med ledningsgruppen 
har hon visat ett mycket starkt engagemang att leda verksamheten framåt och att utveckla 
en mycket modern organisation, säger Anna Borg, VD och koncernchef för Vattenfall. 
 
- Jag är tacksam för förtroendet jag fått och för stödet från hela ledningsgruppen och alla 
människor runt mig som jag har fått under detta år. 2021 blir ett spännande år med många 
uppgifter framför oss för att fullgöra vår roll som Vattenfalls framtidssäkra marknadsnav 
och hjälpa våra kunder i deras ambition att bli fossilfria, säger Anna-Karin Stenberg. 
 
Anna-Karin Stenberg började på Vattenfall 2018 som chef för Controlling for Business Area 
Markets och hade redan arbetat för företaget från 2008 till 2011 som finanschef för 
Business Group Nordics. Hon har ledarerfarenhet inom energi-, teknik-, 
telekommunikations- och hälsovårdssektorn. 

 
 
 

För ytterligare information kontakta: 

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com  
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