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E.ON i världen
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E.ON-koncernen (utan 

Uniper) har bolag i främst 

Europa, men även i USA 

och Turkiet. 

E.ON har huvudkontor i 

Essen, Tyskland.

116*
miljarder euro i omsättning

32
miljoner kunder

40
tusen medarbetare

*gäller 2015 och omfattar E.ON  gruppen inklusive verksamheterna inom det nya bolaget  Uniper



Empowering

customers

Vid årskiftet 2015/2016 delades E.ON i två bolag –

E.ON och Uniper

 Den 12 september 2016 

börsnoterades Uniper på

Frankfurtbörsen. 

 E.ON äger 47 procent av

aktierna i Uniper.
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Shaping

markets
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E.ON Sverige

4

E.ON Sverige, där även 

Danmark ingår, har 35 

dotterbolag. 

Huvudkontoret ligger i  

Malmö. 

19*
miljarder kronor i omsättning

1
miljon kunder/affärspartners

(2016)

2,2
tusen medarbetare

(2016)* Omsättningen gäller RU Sweden 2015

Malmö

Stockholm



Vi är med och driver utvecklingen i energifrågorna. Erbjuder värdeskapande 

lösningar anpassade efter våra kunders behov. Allt med hållbarhet i fokus.

Från energileverantör till 

värdeskapande energipartner

Med 

hållbarhet 

i fokus
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Vårt varumärke



Vad menar vi med HELT HUNDRA?
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• Helt Förnybara

• Helt Schyssta

• Helt Ärliga

• Helt Genuina

• Helt Mänskliga

• Helt Etiska 

• Helt Transparenta

• Helt Säkra

• Helt Lönsamma

• Helt HÅLLBARA



Helt Hundra = 

Balans och maximal möjlig samhällsnytta

E.ONs modell för ökad 

samhällsnytta och hållbar 

utveckling
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E.ONs bidrag till Agenda 2030 



Samhällsnytta bortom energi

- Inkluderande arbetsplats

- Säker arbetsplats

- Koll på leverantörskedjan

- Samhällssponsring
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”Nu snackas det

hälsa och säkerhet

i vardagen.”

”Alla är lika olika.”

”Universella principer och 

rättigheter ska genomsyra 

verksamheten.” 

”Solkraft ger bättre betyg i Afrika.”
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Equal Opportunities

We stand by... 

Everyone is welcome

Regardless of background, function, age, gender, gender 

identity and expressions, sexual orientation and religious 

beliefs.

All are as diverse

A group of people is never homogeneous. An individual's 

identity and the conditions are always several aspects.

All are right

It is the structures within a society which should be improved to 

include people. It is not people’s job to adapt.

We act

At E.ON, we actively work to create and maintain an open and 
inclusive environment. 

At E.ON, we focus on equal rights and opportunities as 
we want to be a safe and fair workplace for all.
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Äntligen jobb   



Samverkan är nyckeln – Lindängen
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- Upprustning

- Energieffektivisering

- Social utveckling

Pay off ca 5 år..

”Jag tror att de här lösningarna skulle kunna 

tillämpas på många håll i landet.”

Olof Andersson,vd på fastighetsbolagaet Trianon



Stadsdelen Hyllie ska år 

2020 vara försörjd med  

100% förnybar energi.

Hyllie



E.ON erbjuder retro-fitting av 

fastigheter och stadsdelen i 

samarbete med BID* 

Sofielund och Malmö Stad.

Sofielund

*BID = Business Improvement District



Maker Space  & Agile

Stöd till agila verksamheter

som kan kopplas till E.ON 

Mötesplatser & Gröna ytor 
Koncept för värdeskapande på 

gröna ytor, mötesplatser, lekparker 
och gång & cykelleder 

Planerade aktiviter 2017 

E.ON & Sofielund

Community & Culture  

Aktiviteter inom Social Innovation 
Och byggande nya kontaktytor

för framtida 
värdeskapande för E.ON och 

stadsdelen 

Smart Grid

Effektiva lösningar som maximerar 
fjärrvärmens infrastruktur till 

förmån för både kund och operatör

Data / Digital City 
Skapande av en plattformen som 

Möjliggör tillgång till och 
utbyte av data för värdeskapande 
i staden. Det är t.ex. en plattform 

för sensorer och värdeskapande / 
trygghetsskapande tjänster för staden, 

företag, föreningar, medborgare. 
Innebär en exploatering av befintlig och extern  

data och dess möjliga värdeskapande 

Sofielund APP 
Stadsdelsapp för visualisering och styrning  

av publika smarta tjänster, trygghetsskapande, 
eventkalender, alarm, publik informationskanal

Föreningsspecifika sidor, företagssidor, 
annonsplatser,    

Effektiv energianvändning

Produkter som hjälpen 
fastighetsägare och stadsdelen 
att utnyttja energin på optimalt 

sätt 

Robusta klimatlösningar

¤ Koncept för den robust stadsdelen

¤ Produkter och lösningar till stöd för den

robusta och hållbara staden 

Hälsa

Produkter som bidrar till ett större 
välbefinnande. T.ex. belysning
som anpassar sin ljusfärg och 

intensitet efter kroppens 
välbefinnande, för gator, parker 

eller gångstråk

Sofielund Solar City
Fortsätta bygga 

kundanläggningar  & lösningar
Bygga specifik APP och 

Visualisering av produktion och 
klimatpåverkan 

Resurseffektivitet

Uppbyggnad av en 

aktivitetsplan som leder 

till bättre ytnyttjande av 

infrastrukturella resurser  

Delad ekonomi

Utveckla affärsmodeller för delad 

ekonomi. Det kan var ladd 

infrastruktur, bil pooler, delad 

energi, eller lösningar där 

spillvärme utgör lösningen             

för t.ex. grannar. 

Sensorer

Installera och testa sensorer     
som skapar värde för boende, 
kunder på t.ex. publika platser. 
Sensorer som mäter flöden i 

stadsdelen, sensorer som 
indikatorer för dysfunktioner eller 

alarm i infrastruktur
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På Sofielund

planeras en 

Laddstation

för elektriska 

fordon

Vi planerar  

också för en 

Bil-pool  tjänst 

Hållbara Transportlösningar 



Vad innebär detta?

Optimerad energianvändning 

Sänkta kostnader

Boostad miljöprofil 

Ökad social inkludering



Välkommen till framtiden
– här och nu !


