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VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPLAGA AV
ENERGIMARKNADSDAGEN EKONOMI
För andra året i rad kör vi som utlovat vår Energimarknadsdag Ekonomi.
Denna dag utgör ett regionalt forum i syfte att inhämta kunskap avseende ny
lagstiftning gällande skatt och miljö, förändringar i olika regelverk som påverkar
oss både nationellt och internationellt, information om trender och diskussioner
inom vår bransch, nyheter och förändringar gällande redovisning med mera.
Forumet skall vara kostnadseffektivt och utgångspunkten skall vara självkostnadspris.
Tillika med föregående år sponsrar Mölndal Energi med gratis arbete och
Göteborg Energi med lokalerna och förstklassig markservice.
Vidare skall forumet vara styrt av önskemål från deltagarna samt ge mervärde och
skapa engagemang. Dagen är ett årligen återkommande evenemang.
Till årets dag kan vi glädjande meddela att vi lyckats engagera en mycket
intressant föreläsare verksam inom vår bransch – Tomas Kåberger.
Tomas kommer att inleda dagen med en föreläsning om var branschen står idag och
de stora globala förändringarna som sker och kommer att ske inom energibranschen
under kommande år. Vi kan garantera en mycket intressant föreläsning.

Kort presentation av Tomas
Tomas Kåberger är affilierad professor på Chalmers, arbetande styrelseordförande
för Renewable Energy Institute i Tokyo och Industriell tillväxtdirektör i InnoEnergy.
Han har också uppdrag som senior rådgivare år GEIDCO i Beijing, som
styrelseledamot i Vattenfall och ledamot i det svenska Klimatpolitiska rådet.
Han har tidigare suttit i flera statliga utredningar på energi och miljöområdet och
varit generaldirektör för Energimyndigheten. Internationellt har han bl a varit vice
ordförande i IRENAs råd i Abu Dhabi, och styrelseledamot i European Environmental
Bureau och gästprofessor under tio år vid Zhejiang universitetet i Kina.

Industriellt har han haft ledande befattningar i sol-, vind- och bioenergiföretag.
Han har varit ordförande i Svenska Bioenergiföreningen och vice ordförande i
Svenska Naturskyddsföreningen.
Förutom Tomas medverkar även föregående års mycket uppskattade föreläsare
Markus Thaler från E&Y samt Sune Edwardsson från PWC. Vi kommer även att
engagera ytterligare en föreläsare men i skrivande stund är denna inte klar än.
Har du önskemål på specifika frågeställningar som kan vara av intresse är du
välkommen att meddela dessa till Lars Lindberg Mölndal Energi,
lars.lindberg@molndalenergi.se.
Föregående år kom det in en hel del önskemål och de flesta lyckades vi infria men
inte alla. En del önskemål som kommer in kan i vissa fall röra allt för specifika
frågor som helt enkelt inte ryms inom tiden eller bara rör ett fåtal deltagare.
Men jag är säker på att vi återigen kan hitta en bra nivå som gör alla nöjda.
Varmt välkommen

Christian Schwartz
VD Mölndal Energi
Anmälan skickas till: lars.lindberg@molndalenergi.se
Har du frågor kontakta Lars Lindberg, Mölndal Energi.
Mail som ovan eller telefon 031-866551.

VÅRA FÖRELÄSARE

Tomas Kåberger, se ovanstående presentation

Markus Thaler, skattejurist/expertföretagsbeskattning, E&Y

Sune Edvardsson, auktoriserad revisor,
redovisningsspecialist, PWC

