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Undantag från prospektskyldighet
Erbjudande av överlåtbara värdepapper där det 
sammantagna belopp som ska erläggas motsvarar  
högst 1 miljon euro räknat för en 12 månadersperiod 
undantas från prospektskyldighet mot Finansinspek-
tionen. Undantaget syftar till att underlätta för mindre 
bolag att anskaffa kapital.

Detta emissionsmemorandum har inte granskats och 
godkänts av Finansinspektionen. Genom att emissions-
beloppet understiger 1 miljon euro behöver inte ett av 
Finansinspektionen godkänt prospekt upprättas.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna i erbjudandet är inte föremål för handel i något 
annat land än Sverige. Detta memorandum vänder sig  
inte till personer där ytterligare prospekt, registrerings-
åtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk  
rätt förutsätts.

Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum 
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på hemsida  
www.bixia.se eller kan beställas i pappersform  
från Bixia Vind AB (publ) via e-post: vindaktier@bixia.se 
eller via tel: 0470 - 70 33 76.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden 
i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser och finansiell utveckling. 
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedöm-
ningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten 
för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genom-
arbetade, men läsaren bör uppmärksammas på att  
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade 
med osäkerhet.

Memorandumets datering 
Föreliggande memorandum är daterat den 13 maj 2011.

Fördelning av investeringsbelopp (post)
Teckning sker i poster om 5 000 kr. Varje post består av 
25 st  B-aktier à 200 kr.

Bolaget
Bixia Vind AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 
25 juni 2009 och blev publikt 25 mars 2011. Verksamheten 
består av att äga, driva och förvalta vindkraftsproduktion 
samt därmed förenlig verksamhet. 

Vindkraft är en fantastisk förnybar energikälla som  
kan bidra till att minska miljöskadliga utsläpp. Idag är 
vindkraftsproduktion också en lönsam investering  
som därmed kombinerar ekonomiska incitament med 
satsningar i förnybar energi för framtiden. Etablerings-
processen för ny vindkraft är komplex och tidskrävande. 
En aktieandel i ett befintligt vindkraftsbolag skapar en 
genväg för personer som vill vara delaktig i utbyggnad  
av vindkraftsproduktion. En betydande drivkraft är den 
ekonomiska möjligheten att bli mer energiprisneutral 
och kunna balansera ökade energipriser med utdelning 
från aktier i ett vindkraftbolag.

En begynnande branschglidning inom elhandeln  
är initierad. Trenden från avregleringen 1996, som 
präglades av kärnaffären, är en successiv övergång till 
ett socialt-ekologiskt samhällsansvar. I denna struktur-
omvandling kan elhandelsbolagen ta en konstruktiv 
position genom att hjälpa sina kunder till medvetna 
aktiva val. Detta kommer kräva en ny typ av samarbeten. 
Med detta i åtanke bildade Bixia AB 2009 dotterbolaget 
Bixia Vind AB (publ) – ett vindkraftsbolag med lönsam-
het och miljö i fokus. Bixia Vind AB (publ) erbjuder nu 
allmänheten att bli aktieägare och delta i satsningen för 
en sundare morgondag.

Målsättningen är att kunna utveckla verksamheten och 
investera i ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ). 
Den fortsatta finansieringen kommer att ske i en kombi- 
nation av eget kapital och lån i relation till de då aktuella 
rådande förhållandena.

Bixia AB är en av Nordens främsta elhandelsbolag tack 
vara mångårig kompetens när det gäller såväl elhandel 
som produktion och nuvarande ägarbild. Det är mot 
bakgrund av detta Bixia Vind AB (publ) baserar sina 
satsningar enligt en lågriskstrategi.

En utdelning per B-aktie, på minst 2 % på tecknings-
kursen, garanteras aktieägare till aktier som tecknats  
vid innevarande emission fram till och med räkenskaps-
året 2015. Första utdelning beräknas kunna ske vid 
årsstämma våren 2012.

Inledning.
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Allmänt om aktien
Erbjudandet innefattar en nyemission av B-aktier i poster 
om 25 st vardera (5 000 kr, à 200 kr). 

Bixia Vind AB (publ) har två aktieslag. A-aktien har  
tio röster per aktie och B-aktien har en röst per aktie. 
Enligt bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma  
den 27 januari 2011 ska Bixia Vind AB (publ) aktiekapital 
vara högst 2 000 000 kronor. A-aktierna i Bixia Vind AB 
(publ) kan utges till ett antal av högst 99 % av det totala 
antalet aktier och B-aktier kan utges till ett antal av högst 
83 % av det totala antalet aktier i Bixia Vind AB (publ). 

Vid årsstämma 14 april 2011 beslutades att emittera  
2 500 B-aktier till en emissionskurs av 200 kr. 

Styrelsens bedömning är att verksamheten i Bixia Vind 
AB (publ) förmår att generera medel för att kunna  
uppfylla den garanterade utdelningen om 2 % till och 
med 2015. Men utifall brist skulle uppstå har Bixia AB 
beslutat att till och med 2015, om nödvändigt, tillskjuta 
medel till Bixia Vind AB (publ) och har även förbundit 
sig att vid bolagsstämma rösta för sådan utdelning. 
B-aktierna är inga preferensaktier. 

Verksamhet
Under 2009 tog Bixia AB steget från att ha varit ett 
renodlat elhandelsbolag till att även bli producent  
av vindkraft och Bixia Vind AB (publ) bildades.  
Bixia Vind AB (publ) äger de två vindkraftverken 
Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö 
kommun. Topperyd 4 stod produktionsfärdigt i 
december 2010 och ägs av Bixia Vind AB (publ) sedan 
januari 2011. Verket som redan har hunnit producera 
över förväntan beräknas ha en normal årsproduktion  
på drygt 5000 MWh. 

Miljöfrågan är viktig för Bixiakoncernen och som under 
flera år varit den elhandelskoncern som köpt in störst 
andel vindkraft i Sverige. Att satsa på egen produktion 
av vindkraft är ett sätt att aktivt bidra till en utbyggnad 
av förnybar elproduktion och därmed en bättre miljö för 
oss alla. Därför ges nu allmänheten möjlighet att bli 
delaktiga i Bixiakoncernens vindkraftproduktion 
genom att äga aktier i bolaget Bixia Vind AB (publ).

Bixiakoncernens vindkraftverksamhet sker  
i dotterbolagen: 

Bixia Vind AB (publ) producerar vindkraft och erbjuder 
vindkraftsaktier till allmänheten. (Ägare: Bixia AB 100 % 
före innevarande emission).

Gryningsvind AB producerar vindkraft genom vindkraft-
verk i Falkenberg och Rodovålen i Jämtland. Här erbjuds 
större företagskunder ägarandelar för att de ska kunna 
balansera sina energikostnader och aktivt göra en insats 
för miljön. (Ägare: Bixia AB 20 %, AB Stångåstaden 40 %,  
Örebrobostäder AB 40 %).

Bixia Byggvind AB är ett projekteringsbolag som driver 
processen från att teckna avtal med markägare till att 
skaffa tillstånd för projektering och byggnation.  
(Ägare: Bixia AB 100 %).

Höglandsvind AB är ett projekteringsbolag liksom Bixia 
Byggvind AB (Ägare: Bixia AB 40 %, Norra Smålands 
Energi AB 9 %, Nässjö Affärsverk AB 51 %).

Syftet med erbjudandet
Syftet med erbjudandet är att ge allmänheten  
möjlighet till att bidra till förnybar kraftproduktion  
samt möjlighet att erhålla utdelning.

Namn: Ventosum 4

Lokalisering: Falkenbergs kommun 

Typ av verk: 660 kW Vestas V47

Produktionsstart: 1998

Historisk årsproduktion: ca 1 120 MWh 

Ägt av Bixia Vind AB (publ) sedan: juli 2009 

Anskaffningsvärde: 5,5 MSEK (finansierat via lån från 
Bixia AB som successivt betalas av när Bixia Vind AB (publ) 
uppvisar ett positivt kassaflöde). 

Elcertifikat t o m: 2014 

Bedömd ekonomisk livslängd från driftstart: 20-25 år

Riskspridning: Ventosum 4 ingår som ett av tio verk i vind-
kraftsparken Falkenbergsporten som förvaltas av Ventosum. 
Samarbetsavtal mellan ägarna till de tio verken reglerar bland 
annat att alla intäkter och kostnader kopplade till driften 
delas solidariskt inom gruppen av verk, vilket ger risk- 
spridning om driftsstopp inträffar i något av verken.

Namn: Topperyd 4

Placering: Nässjö kommun 

Typ av verk: 2 MW Vestas V90

Produktionsstart: december 2010

Beräknad normalårsproduktion: ca 5 180 MWh

Ägt av Bixia Vind AB (publ) sedan: januari 2011 

Anskaffningsvärde: 33,8 MSEK (finansierat av Bixia AB 
som successivt betalas av när Bixia Vind AB (publ)  
uppvisar ett positivt kassaflöde). 

Elcertifikat t o m: 2025 

Bedömd ekonomisk livslängd från driftstart: 20-25 år

Riskspridning: Topperyd 4 ingår som ett av fyra verk i 
vindkraftsparken Topperyd som förvaltas av Bixia AB. 
Samarbetsavtal mellan ägarna till de fyra verken reglerar 
bland annat att alla intäkter och kostnader kopplade till 
driften delas solidariskt inom gruppen av verk, vilket ger 
riskspridning om driftsstopp inträffar i något av verken.

Vindkraftverk ägda av Bixia Vind AB (publ)
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Investering i värdepapper innebär alltid en risk. Värdet 
på B-aktier kan både minska och öka. Varje potentiell 
investerare måste göra sin egen bedömning av de risker 
investeringen kan innebära.

Risker med vindkraft
Avkastningen för ett vindkraftverk varierar vanligen 
mellan 6-15 %. De avkastningsmässigt svåraste åren är 
i början av vindkraftsverkets livslängd då resultatet 
belastas med höga räntekostnader. 

Trots att Bixia Vind AB (publ) garanterar en utdelning 
per B-aktie, på minst 2 % på teckningskursen fram till 
och med räkenskapsåret 2015, till aktieägare för aktier 
som tecknats vid innevarande emission är förvärv av 
aktier i bolaget ändå förenat med ett visst risktagande.  
Att arbeta aktivt med att hantera dessa risker är av stor 
betydelse för Bixia Vind AB (publ). Ett exempel på detta 
är att samarbetsavtal har tecknats med övriga ägare av 
vindkraftverk i parkerna där Bixia Vind AB (publ) äger 
sina verk. Detta innebär bland annat att Bixia Vind AB 
(publ) säkerställt att få tillgång till parkernas genom-
snittliga produktion, även om de egna verken drabbas  
av driftstopp.

Exempel på väsentliga risker: 

Beroende av regleringar och politik 
Vindkraften har ännu inte nått en nivå med lönsamhet 
utan politiskt stöd (elcertifikatssystemet). Vindkrafts- 
producenter tilldelas elcertifikat, i 15 år från driftsättande, 
som därefter kan säljas på elmarknaden. Framtida 
politiska beslut kan komma att förändra villkoren för 
vindkraft i Sverige. 

Volatilitet i el och certifikatspriser 
Priserna på elmarknaden varierar beroende av utbud 
och efterfrågan, vilket påverkar möjlig intäkt för vind- 
kraftsproducenterna. Den historiska trenden har visat 
stigande elpriser men för en fortsatt sådan utveckling 
finns inga garantier. 

Vindresurser  
En korrekt bedömning av vindresurserna har en avgörande 
inverkan på lönsamheten i ett vindkraftsprojekt. 

Driftskostnader 
Ett vindkraftsprojekt belastas med kostnader för exempel-
vis räntor, service, underhåll, arrende och försäkringar. 
Dessa kostnader kan vara helt eller delvis rörliga till  
sin karaktär. 

Valutakurser 
Vindkraftverk och service för dessa betalas ofta i euro. 
Även intäkterna är exponerade för valutarisk.

Riskfaktorer.
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Vd har ordet.

Allmänt
Bixia Vind AB (publ) är ett  onoterat publikt aktiebolag 
registrerat i Sverige.

• Verksamheten i Bixia Vind AB (publ) regleras av  
 Aktiebolagslagen (2005:551) och bolaget har sin  
 hemvist i Sverige och sitt  säte i Östergötlands län 
 och Linköpings kommun

• Bixia Vind AB (publ) bildades den 25 juni 2009 med 
 organisationsnummer 556779-5355

• Bixia Vind AB (publ) räkenskapsår är 
 1 januari – 31 december

• Bixia Vind AB (publ) skall äga, driva och förvalta  
 vindkraftsproduktion samt därmed förenlig   
 verksamhet.

Styrelse och anställda
 Befatt ning
Tom Istgren Ledamot, Verkställande direktör
Benny Wennberg Ledamot, Ordförande
Håkan Eriksson Ledamot

Bolaget har inte några anställda utöver verkställande 
direktör. Administration sker via moderbolaget Bixia AB.

Kontaktinformation styrelsen
Postadress: Bixia Vind AB (publ)
 Box 1510, SE - 581 15 LINKÖPING
Hemsida: www.bixia.se

Revisor
Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med 
Dick Svensson som huvudansvarig revisor. 

Administrati on
Administration kring emission och utdelning 
Robin Sköld, ekonom, Telefon: 0470 - 70 33 76, 
fax: 0470 - 70 33 99, e-post: vindaktier@bixia.se 

Övrig löpande administration
Mona Kjellberg, vd-sekreterare, Telefon: 013 - 20 93 22, 
fax: 013 - 20 80 33, e-post: mona.kjellberg@bixia.se

Kallelse ti ll bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att  kallelse hålls 
tillgänglig på www.bixia.se. Annonsering om att  kallelse 
skett  skall ske i Svenska Dagbladet.

Handlingar ti llgängliga för granskning
Kopia av Bixia Vind AB (publ) årsbokslut och gransk-
ning  kan beställas via telefon 013 - 209322 eller e-post: 
mona.kjellberg@bixia.se. 

Vårt erbjudande om aktier i Bixia Vind AB (publ) är en unik 
möjlighet för allmänheten att  vara med och bidra till förändring. 
Det är positivt för såväl minskad klimatbelastning som att  vara 
med och bidra till ökad förnybar kraftproduktion, vilket på sikt 
dessutom leder till lägre elpriser. 

För oss i Bixiakoncernen är det högt prioriterat att  vara med och 
bidra till att  öka den förnybara kraftproduktionen i Sverige och i 
Norden. Vi tror att  genom att  ta många små steg tillsammans kan 
vi lyckas med det.

Jag vill därför hälsa nya aktieägare varmt välkomna att  teckna 
aktier i Bixia Vind AB (publ).

Tom Istgren
Verkställande direktör

Bolagsinformati on.
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Inbjudan ti ll teckning av B-akti er.
Härmed inbjuds allmänheten att  teckna aktier i Bixia 
Vind AB (publ) i enlighet med villkor i dett a memorandum. 
Vid årsstämma 14 april 2011 beslutades, i enlighet med 
styrelsens förslag, om utgivandet av 2 500 st nyemitt e-
rade B-aktier med följande villkor:

• Teckningskurs är 200 kr per B-aktie
• Minsta teckningspost är 5 000 kr och innehåller 
 25 st B-aktier
• Teckning skall ske under perioden 13 maj – 3 juni 2011
• Likviddatum är 17 juni 2011
• En utdelning per B-aktie, på minst 2 % på tecknings- 
 kursen, garanteras aktieägare till aktier som tecknats   
 vid innevarande emission fram till och med räken- 
 skapsåret 2015
• Varje teckningsberätt igad har rätt  att  teckna sig för  
 maximalt fyra aktieposter. Tilldelning av aktier sker 
 enligt ”först till kvarn” principen – först anmälda får 
 tilldelning i turordning tills antalet poster är slut
• Kvotvärdet per aktie uppgår till 100 kr.

Emitt ent:  Bixia Vind AB (publ) med 
 organisati onsnummer 556779-5355

Minsta 
investeringsbelopp:  5 000  kr (innehåller 25 st B-akti er)

Teckningsberätti  gade:  Allmänheten

Teckningskurs:  200 kr per st

Teckningsperiod:  13 maj – 3 juni 2011

Teckningsvolym:  2 500 st

Antal akti er 
före emission:  5 000 A-akti er

Antal akti er 
eft er emission:  5 000 A-akti er, 2 500 B-akti er

Likviddatum:  17 juni 2011

Villkor i sammandrag
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Finansiell information.
Allmänt om verksamheten
Bixia Vind AB (publ) påbörjade sin verksamhet under 
2009. Den huvudsakliga verksamheten är att äga och 
förvalta vindkraftsproduktion. Under 2010 gjordes inga 
förvärv av vindkraftverk, men i början av 2011 har ett 
helt nytt vindkraftverk i Topperyd, Småland förvärvats.

Förväntningar avseende den  
framtida utvecklingen
Bolaget kommer att fortsätta sin satsning på vindkrafts-
produktion och ägande av vindkraftverk. Under 2011 
startas produktionen i det nya vindkraftverket Topperyd 4. 

Redogörelse för rörelsekapital
Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelse-
kapitalet för att driva nuvarande verksamhet är 
tillräckligt för de aktuella behoven under kommande 
tolvmånadersperiod. Ytterligare kapital erhålles genom 
egengenererade medel i verksamheten.

Resultaträkning
2010-01-01 2009-03-16

Belopp i tkr -2010-12-31 -2009-12-31

Nettoomsättning 722 461

722 461

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -316 -82

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -550 -275

Övriga rörelsekostnader – -3

Rörelseresultat -144 101

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 –

Räntekostnader och liknande resultatposter -122 -63

Resultat efter finansiella poster -259 38

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga 1 375 -1 375

Resultat före skatt 1 116 -1 337

Skatt på årets resultat -294 351

Årets resultat 822 -986
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Balansräkning
Belopp i tkr 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 675 5225

Summa anläggningstillgångar 4 675 5 225

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 147 1 307

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 115

163 1 422

Kassa och bank 35 071 768

Summa omsättningstillgångar 35 234 2 190

SUMMA TILLGÅNGAR 39 909 7 415

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier)1 100 100

100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst -722 986

Årets resultat 822 -986

100 –

200 100

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan – 1 375

– 1 375

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 39 600 5 800

39 600 5 800

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder – 103

Skatteskulder 37 –

Övriga skulder 57 37

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 –

109 140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 909 7 415
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Beslut om nyemission
Årsstämma i Bixia Vind AB (publ) beslutade 14 april 2011 
i enlighet med styrelsens förslag att nyemittera 2 500 st 
B-aktier till en kurs av 200 kr per st vilket motsvarar  
500 000 kr vid fullteckning. Bolagsordning och emissions- 
beslut i sin helhet finns tillgängligt hos Bixia Vind AB (publ).

Erbjudandet avser värdepapper som ska utfärdas enligt 
Aktiebolagslagens (2005:551) regler och ägarnas rättig- 
heter som följer därav kan endast ändras i enlighet med 
Aktiebolagslagens bestämmelser. Bixia Vind AB (publ) 
är inget aktiemarknadsbolag och aktien är inte noterad.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet består före emissionen av 5 000 A-aktier 
som samtliga ägs av Bixia AB. Samtliga emitterade aktier 
är fullt inbetalda. Efter innevarande emission, förutsatt att 
samtliga erbjudna aktier tecknas och tilldelas, kommer 
antalet aktier uppgå till 7 500 st varav 5 000 st är A-aktier 
(tio röster per aktie) och 2500 st är B-aktier (en röst per 
aktie). Aktierna är fritt överlåtbara. Aktieboken hanteras 
av Euroclear Sweden AB (fd VPC). 

Teckningskurs
Teckningskurs är 200 kr per st.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 5 000 kr (25 st B-aktier). Varje 
teckningsberättigad har rätt att teckna sig för maximalt 
fyra aktieposter. Tilldelning av aktier sker enligt ”först 
till kvarn” principen – först anmälda får tilldelning i 
turordning tills antalet poster är slut. Teckningskursen  
i erbjudandet har fastställts av styrelsen baserat på 
bedömningar om framtida finansiering. 

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning skall ske genom att korrekt ifylld 
och undertecknad anmälningssedel skickas, faxas eller 
e-postas (inskannad) till Bixia Vind AB (publ) enligt 
nedan:

Postadress: Bixia Vind AB (publ)
 Vallgatan 8, SE - 352 34 Växjö
Telefax: 0470 - 70 33 99
E-post: vindaktier@bixia.se

Endast en anmälningssedel per person kommer att 
beaktas. Om fler anmälningssedlar skickas in kommer 
endast den senast inkomna anmälningssedeln beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel  
kan komma att lämnas utan avseende. Detsamma  
gäller om anmälan skickats in på annat sätt än anvisat. 
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan 
förtryckta texten. Anmälan är bindande. Anmälnings-
sedel finns att tillgå på www.bixia.se samt kan beställas 
via telefon 047 0- 70 33 76.

Courtage
Inget courtage utgår.

Tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Tilldelning  
av aktier sker enligt ”först till kvarn” principen – först 
anmälda får tilldelning i turordning tills antalet poster 
är slut. Vid överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller med ett lägre antal poster än vad anmälan 
avsåg. Tilldelning beräknas ske under vecka 23, 2011.  
I samband med tilldelning skickas avräkningsnota 
med betalningsinformation ut till dem vilka erhåller 
tilldelning. Meddelande lämnas via brev till dem vilka 
inte erhållit tilldelning.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant 
enligt instruktion på avräkningsnotan, dock senast fem 
bankdagar efter erhållen avräkningsnota.

Leverans av B-aktie
Bixia Vind AB (publ) är avstämningsbolag och anslutet 
till Euroclear Sweden ABs VPC-system. Avstämnings-
förbehåll finns intaget i Bixia Vind AB (publ) bolags-
ordning vilket är en förutsättning för kontoföring av 
svenska aktier i VPC-systemet. När betalning erlagts och 
registrerats sänder Euroclear ut en avi som visar antalet 
tilldelade aktier som registrerats på det konto som 
angivits på anmälningssedeln. För de som på anmäl-
ningssedeln angivit depå hos förvaltare sker bokning av 
aktier på depån och avisering till respektive aktieägare 
enligt förvaltarens egna rutiner.

Offentliggörande av resultat av emissionen
Bolaget kommer under vecka 23, 2011 offentliggöra 
resultatet av emissionen på Bolagets hemsida:  
www.bixia.se.

Rätt till utdelning
Aktien är berättigad till utdelning från räkenskapsåret 
2011. En utdelning per B-aktie, på minst 2 % på teck-
ningskursen, garanteras aktieägare till aktier som 
tecknats vid innevarande emission fram till och med 
räkenskapsåret 2015.

Särskilda skattekonsekvenser
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende  
av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje 
aktieägare rekommenderas att inhämta råd från egen 
skatterådgivare för information om sådana speciella 
omständigheter föreligger. 

Villkor och anvisningar.
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Marknadsöversikt.
Om vindkraft
Vindkraft är en ren energi som inte ger några utsläpp 
eller kräver några transporter. Ett vindkraftverk 
producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter  
per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin  
från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av  
el för ca 100 eluppvärmda villor. Jämfört med Tyskland 
och Danmark producerar Sverige relativt lite vindkraft.  
I dagsläget finns omkring 1700 vindkraftverk i landet som 
tillsammans producerar ca 3,5 TWh per år. Regeringens 
mål är att vi ska producera 30 TWh år 2020.

Den svenska marknaden
Den landbaserade vindkraftsmarknaden i Sverige har 
förutsättningar för stark tillväxt och god lönsamhet. 
Marknaden drivs främst av ambitiösa politiska tillväxtmål, 
goda vindresurser samt ökande ersättningsnivåer  
för vindkraftsel.

Det politiska stödet för förnybar elproduktion och 
vindkraft är starkt med tydliga mål och riktlinjer. 

Vindkraftsproduktionen berättigar förutom ersättning  
vid försäljning av el, också till ersättning för elcertifikat. 
Elcertifikatsystemet har konstruerats för att möjliggöra  
att politiska mål för förnybar energi uppnås. Idag utgör 
marknadspriset för elcertifikat knappt hälften av den 
totala ersättningsnivån.

Som diagrammet ovan visar fluktuerar elpriset kraftigt. Höga pristoppar nås ofta under vinterhalvåret 
då det är som kallast i Sverige, kylan leder till hög efterfrågan på el vilket pressar upp priserna. 
Prisutvecklingen i ett längre perspektiv visar på en stigande trend. Mycket tyder på att den trenden 
kommer fortsätta kommande år främst pga. stigande råvarupriser samt förbättrad konjunktur som 
driver upp efterfrågan.

Spotpris månadsmedel 1996 – 2011
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