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Biodrivmedelsbolaget Colabitoil rekryterar Daniel Arenholm som  
chef för kommunikation och IR. 
 
Colabitoil Sweden AB (publ) meddelar i dag, 1 september att bolaget har anställt Daniel 
Arenholm som Head of Communications & Investor Relations. Arenholm ingår i företagets 
ledningsgrupp och ansvarar för bolagets varumärke(n) och kommunikation mot intressenter 
och målgrupper.  
 
Arenholm kommer närmast från egen konsultverksamhet men har tidigare arbetat i ledande 
befattningar i 17 år. Arenholm har erfarenhet av bolagsstyrning och omfattar nationella och 
internationell befattningar inom Swedbank, RWW Inc., Nodensa och Publicis. Arenholm har 
tidigare varit del i att starta, drivit och sålt företag på en global marknad. Arenholm har varit 
engagerad ideellt som strategisk rådgivare för tillväxtbolag för bland annat Connect och 
Venture Cup. Arenholm är utbildad på Lubin School of Business, Pace University NY, USA 
 
– Vi är mycket glada över att ha anställt Daniel som med sin erfarenhet och breda kompetens 

kommer att vara en nyckelperson i Colabits fortsatta expansion. Dels i att vidare utveckla 
bolagets dialog med marknader samt bolagets affärsutveckling och strategiska frågor, säger 
VD, Jan Nordlöf.  

 
– Jag ser fram mot att vara med på resan i ett expansivt hållbart företag med en unik produkt 

som det fossilfria bränslet HVO100 är, säger Daniel Arenholm. 
 
 
För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta: 
Jan Nordlöf, VD 
Telefon: 072-333 70 77 
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com 

 
 
 

OM HVO100 
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och 
bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens 
biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från 
vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det 
dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med 
råoljediesel.  

OM COLABITOIL 
Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från 
Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter 
med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck 
genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO 
diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För 
mer information, besök www.colabitoil.com. 
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