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Magnus Sjövik lämnar Öresundskraft
I samband med en större organisationsförändring har Magnus Sjövik på egen
begäran valt att lämna Öresundskraft.
- Jag har trivts väldigt bra under mina år på Öresundskraft, säger Magnus.
Men jag ser nu fram emot nya spännande utmaningar.
- Det är synd att Magnus väljer att lämna Öresundskraft, kommenterar
Öresundskrafts VD Anders Östlund. Han besitter stor kunskap som företaget
haft nytta av under tio års tid. Jag har dock förståelse för att Magnus tar
chansen att hitta nya utmaningar vid den brytpunkt som Öresundskraft nu
befinner sig i.
Magnus Sjövik började sin bana på Öresundskraft 1999 som chef för finansiell
handel. Därefter har han bland annat varit VD för Öresundskraft Energy
Trading AB. Sedan januari 2007 har Magnus varit affärsområdeschef och VD
för Öresundskraft Företagsmarknad. Utöver detta har han haft ett antal
styrelse- och förtroendeuppdrag inom energibranschen under denna tid.
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Ann-Katrin Johansson, Pressansvarig Öresundskraft AB, tel 070-418 30 36
Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och
verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Omtanke om miljön är ett
centralt begrepp i koncernen som ägs av Helsingborgs stad. Vi har närmare 500
medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas,
fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster
inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala
försäljningsvolymen uppgick år 2007 till 6 700 GWh, varav 5 200 GWh avser el.

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling
erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med
våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv
energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en
produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för
Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre
värld". www.oresundskraft.se
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