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Leif Olsson utses till ny VD för Slättens Vind
Styrelsen i Slättens Vind har utsett Leif Olsson till ny VD. Leif tillträder tjänsten den 1 januari 2019
och ersätter Henrik Sjöberg som efter åtta framgångsrika år i ledande position har begärt att få
lämna sin tjänst.
– Jag är stolt och glad över att kunna presentera Leif Olsson som ny VD för Slättens Vind, säger
styrelseordförande Andreas Olsson. Leif är en kompetent ledare och har i sin position som chef och
ledare i olika verksamheter visat att han har djup förståelse för hur man skapar möjligheter och
mervärde i en komplex verksamhet. Jag är övertygad om att han kommer att vidareutveckla det som
Henrik Sjöberg byggt upp och leda Slättens Vind vidare mot en fossilfri framtid.
Ser stora möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare.
Leif Olsson är sedan flera år tillbaka en av storägarna i aktiebolaget Slättens Vind AB och har därmed
mycket god kunskap om bolaget. Genom denna erfarenhet och insyn har han också en klar bild av
hur han vill leda verksamheten framåt.
– Jag är mycket hedrad och ödmjuk inför uppdraget att som VD ta Slättens Vind vidare på resan mot
en bättre, renare och mer hållbar framtid där innovation, optimism och klokhet är nyckelorden.
Leif arbetar idag som förstelärare i Skara kommun och har tidigare varit rektor för Nästegårdsskolan
under 9 år, biträdande rektor i 7 år och dessförinnan lärare. Under sin tid som rektor byggde Leif upp
en mycket god samverkanskultur med det lokala näringslivet i Vara kommun och hoppas
vidareutveckla det nu som ny VD för Slättens Vind.
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Denna information är sådan information som Slättens Vind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-11-06.
Slättens vind Slättens Vind AB är ett vindkraftsbolag som äger och förvaltar hela eller delar av 26 vindkraftverk
i Västra Götaland och Dalarna. Bolaget är sedan 2016 listat på alternativa.se och har ca 700 aktieägare.
Bolaget har en installerad effekt på 19,6 MW och en produktionskapacitet på ca 52 GWh/år. Mer information
www.slattensvind.se/
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