


INBJUDAN och KALLELSE

Till flrsstflmma med Ledsjii vind AB tisdagen den 1 maj 2012

I samband med irssttimman ges det mojlighet att deltai invigningen av f,iir6svindkraftspark. Ledsjo vind AB iiger ett av parkens fyra verk.

Kl 11.45 Avresa med buss frfln Giitene busstation
Kl 14.30 - 16.00 Invigning av vindparken i F,jiiris, se bifogad inbjudan
Kl 16.45 Middag p6 Siirii viirdshus
Kt 18.00 Arsstiimma, Sririi viirdshus

Arenden pfl stflmman: ,
- iirenden som enligt bolagsordningen skall behandlas p6 irsstiimman
- beslut om att bemyndiga styrelse n att fatta beslut om nyemission
- beslut om iindring av bolagsordning
- aktuell information om verksamheten, LennartBlomgren och Ingemar
Johansson

Redovisningshandlingar och revisionsberiittelse finns frfln den 26 mars
tillgangligt hos Anneli Karlsson 0511 - 345533 och p6 hemsidan,
www.ledsj ovind. se

Anmiilan
Aktieiigare som onskar delta i irsstiimman skall senast den20 april anm ala detta
till: Anneli Karlsson, 0511-345533, eller e-post under adress: ledsjo@gelf.se l
De som cinskar ika buss fram och tillbaka anmaler samtidigt. Kostnad for l
bussresan iir 200 kr per person. Avgiften tas upp kontant under resan.

Aktiezigare som har sina aktier forvaltarregistrerade m6ste tillftilligt hal;tit
registrera aktierna i eget namn for att kunna delta i stiimman. Sidan registrering
mflste vara verkstiilld senast den 23 aprrl2}I2. Detta innebrir att aktieagare i god :
tid fore denna dag miste meddela sin cinskan hrirom till forvaltaren.

Gotene den20 mars 2012

Lennart Blomgren
VD Ledsjo Vind AB enligt uppdrag

Scilve Johnsson, sekr.



Verksamheten 20ll

Verksamheten
Ledsjo VindAB eir en lingsiktig investerare i fornybar energi, freimst vindkraft. Bolagets m51 zir
att expandera inom fornybar energi med en stabil ekonomisk grund som bas. Styrelsens ambi-
tion zir en fordubblad elproduktion under den ndrmaste femirsperioden.
Verksamheten bestflr i att foretaget iir hel- eller delzigare i 8 vindkraftverk och ett litet vatten-
kraftverk. Dessa [r placerade frin Oland i ost, Landskrona i soder, H[rjedalen i norr men med
en koncentration av anl[ggningar i Vlistergotland. Dzirutover har bolaget under 2011 investerat
i ytterligare tvi vindkraftsverk pfl viistkusten utanfor Kungsbacka och Stromstac.

Elproduktion
Ledsjo Vind AB:s elproduktion har under 6ret okat med hela ll o/o tlll20 293 MWh (1I 464
MWh tr 2010). Lr 20ll var ett vindrikt Ar och det relativa vindenergiinnehillet uppgick till
Il7 Vo av vindstatistikens "normalir", vilket beriiknas som ett genomsnittsvrirde frin de senaste
15 6ren. Den sista minaden resulterade i att bolaget noterade produktionsrekord for en enstaka
minad. Rekordet uppgflr nu till drygt 3 miljoner kilowattimmar.
Bolagets produktion har forutom det okade vindenergiinneh8llet [ven okat genom forv[rvet
av vindkraftverket i Lringjum frin juni minad liksom att vindkraftverket i Skarstad producerat
under hela iret.

Bolagets anl6ggningar
Vitsippan pi sodra Oland dr en Vestas 225 kW som producerade 550 MWh (518 MWh).
Annevind i Annelov dr en Enercon pfl 1 800 kW deir bolaget iiger 50 To.Bolagets andel av pro-
duktionen var | 819 MWh (1 698 MWh).
Stora Lund i Lundsbrunn dr en Vestas 850 kW. Bolagets andel iir 40 7o och bolagets andel av
produktionen var 654 MWh (465 MWh).
Lfrngi pi Lflng6v6len zir en Enercon 2 MW som ingir i en grupp pfl 5 vindkraftverk. Produk-
tionen blev 4 199 MWh (3 289 MWh).
Dalakvarn rir ett vattenkraftverk i Lundsbrunn diir produktionen blev 58 MWh (54 MWh).
Entorp dr en Enercon 2 MW utanfor Skara. Bolagets andel ar 50 Vo och dess antal av produk-
tionen blev 2 283 MWh (1471MWh).

Gtiteneporten bestir av 6 stycken Enercon 2 MW belzigna mellan Gotene och Skara veil synliga
frttnB}}. Bolaget riger 50 7o rett av vindkraftverken. Bolagets andel av produktionen var 2 509
MWh I 669 MWh).
Skarstad utanfor Vara eir en Enercon 2 MW och bolagets zigarandel iir 100 Vo. Produktionen
startade under augusti mflnad 2010 och producerade 6 ll3 MWh (2 296 MWh).
Liingium utanfor Yara dr en Enercon 2 MW och bolagets iigarandel il 62,5 Vo r ett av tre
vindkraftverk som tillsammans bildar driftbolaget Lringjum Kraft AB. Bolagets andel av pro-
duktionen var 1 988 MWh frin starten i iuni mflnad.

Vf,sentliga hdndelser under frret
. Vindkraftverket (62,5 Vo:igarandel) i L[ngjum utanfor Vara overtogs 1 juni.
. Bolaget forvdrvade ett verk av fyra i Fjiiris Vindkraftpark soder om Kungsbacka.
. Bolaget forvrirvade 50 Vo av ett vindkraftverk ingflende i Tolvmanstegen

utanfor Stromstad.
. Bolaget har under iret investerat 63.1 milj. kr i vindkraftverk
. Bolaget genomforde under augusti och november minader tvfi nyemissioner av bolagets

aktier och utgivande av skuldebrev, vilket innebtir att antalet aktier och skuldebrev har
okat frin 133 410 till 161 817 under iret.

. Antalet aktiezigare har okat frin ca 350 till drygt 500 under flret..

. Handel med bolagets unit (aktie plus skuldebrev) sker sedan september pfl Alternativa

aktiemarknaden vid fyra tillfiillen per ir ti1l en borian.



VHsentliga hrindelser efter verksamhetsirets utging
. Vindkraftverket ingflende i Fjiirfls Vindkraftpark overtogs och borjade producera under

januari mflnad.
. Vindkraftverken pA Tolvmanstegen har borjat producera efter hand som verkens provdrift

avslutas. Totalt uppfors 22 vrndkraftverk fore kommande halvirsskifte.

Kommentarer till bokslutet
Nettooms[ttningen okade med 55 7o och uppgick till ndrmare 14 miljoner kronor och motsvarar
ett energipris inklusive elcertifikat pi 68 ore per kilowattimme (2010 = 78 ore). Rorelseresultatet
okade med ndrmare 2 miljon kronor till 5,3 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster
forblttrades till 1,7 miljoner kronor (2010 = 1,2 mkr). Balansomslutningen veixte frin 94 tlll I59
miljoner kronor. Vid irets slut uppgick likvida medel i bolaget till 1,8 miljoner kronor.

Riskbediimning.
Risker med vindkraftverken hanteras genom garantier frin leverantorerna, tecknade serviceav-
tal med planerat underhill och genom attha vindkraftverken fjiirrovervakade for att minimera
driftstopp. Vindkraftverken iir ocksfl forsrikrade for maskinskador, ansvar mot tredje man och
produktionserszittning vid llngre stopp.

Politiska och marknadsrisker. Den politiska risken dr svir att hantera men bolaget zir med i
Svensk Vindkraftforening vars verksamhet skall foretrrida branschen. El och certifikat varierar
over tid och genom att minga av Ledsjo Vinds vindkraftverk ingir i parker dzir dessa har en
styrelse som hela tiden forsoker teckna blista mojliga avtal for sin produktion si minimeras
riskerna. Forsliljningen sker ocksi till flera olika elbolag.

Riinterisk.Rdnterisken har bolaget redan fr6n dess start forsokt hantera genom lin frin aktieiigarna.

Personal och styrelserisk. Styrelsens sammansdttning zir personer med mingflrig kunskap och
erfarenhet av vindkraftverk och som i ovrigt har erfarenhet av att driva foretag. Aven om sty-
relsen zir forhflllandevis liten koper bolaget in de tjtinster som behovs.

Framtidsutsikterna for Ledsjo Vind AB dr fortsatt positiva trots en just nu neditgiende pris-
trend gzillande elforsiiljning och elcertifikat. Som bekant har det varit och f,r stora svdngningar
pi e1- och certiflkatmarknaden och det innebzir att just nu ser prognosen for 2012 inte lika bra ut
som tidigare. Aven om elproduktionen har okat kraftigt det gingna iret si ir det troligt att det
blir ett n6got sdmre resultat 2012.
Mfllsrittningen zir att el- och certifikatavtal tecknas for de nzirmaste iren med ctrka 50 7o av
berziknad produktion.Vid irets utging var huvuddelen av 2012 frs produktion rorlig. Ser man
till bolagets lingsiktiga ekonomi kan det ocksi vara pi plats att notera att det vid handeln med
begagnade verk blir allt tydligare att de dldre verken har betydande overvdrden.

Gotene 2012-03-05
Styrelsen



Ledsjd Vind AB
Org nr 556436-7281

Styrelsen och verkstiillande direktdren f6r hiirmed avge foljande redovisning for
ftirvaltningen av bolaget under 201 1-01-01 - 20lI-12-31.

F6RVALTNINGSBEN,,iTTNT,SN

Bolaget driver vindkraftverk och vattenkraftverk samt diirmed f<irenlig verksarnhet.
Verksamhetsaret iir bolasets 1 9:e.

FLERARSOVNNSTTT
20lr 2010 2009 2008 2007

Omsiittning 13 993 794 8 981 176 6 147 148 7 504 547 4 945 560
Resultat efter finansnetto 1740 051 | l5l772 3 681 151 915 746 679 32I

Soliditet (%)
Rorelseres (%)

Fiirslag till vinstdisposition

Balanserat resultat
Arets resultat

Till bolagsstiimmans fiirfogande

Styrelsen ftiresl8r att resultatet disponeras si att

I ny riikning dverfdres

23 29
3 4

34 27 27
7 6 4

15 504
1

15 50s

15 505



Ledsjii Vind AB
Org nr 556436-7281

RESULTATR,,iKNING

Riirelseintiikter
Nettooms?ittning
Summa intiikter

Riirelsekostnader
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Nedskrivning av materiella och immateriella
anliiggningstill gingar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
0vriga rdnteint?ikter och liknande intiikter
Ovriga rtintekostnader och liknande kostnader
Rtintor deltigama 4
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avskrivning utciver plan

Resultat ftire skatt

Skatt pi 6rets resultat

Arets resultat

Not
20ll

13 993 794

20t0

8 981 176
8 981 176

- l  183 098
- 1 6 3  0 1 6

-4 308 202
-s 6s4 316

3 326 860

| 490
- r  0s4 814
-r 12t 764
-2 175 088

1 tst 772

-t 144 729

7 043

-7 043

0

1
2

J

t3 993 794

-2 697 015
-288 000

-5 7t6 06s
-8 701 080

5 292 714

8 292
-2 406 5r3
-l r54 442
-3 5s2 663

I 740 051

-r 734 914

5 137

-5 136



Ledsjii Vind AB
Org nr 556436-7281

BALANSRAKNING

TILLGANGAR
Anliiggnin gstillgfl ngar
Vattenkraftverk
Vindkraftverk
Aktier
Summa anliiggningstillgingar

Omsiittnin gstillgin gar
Kundfordringar
Skattefordringar
Ovriga kortfristi ga fordringar
Frirutbet kostnader o upplupna intiikter
Likvida medel
Summa omsiittningstillgin gar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet Eget kapital
Aktiekapital
Pigiende nyemission
0verkursfond
Reservfond
Summa bundet eget kapital

F'ritt Eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa Eget kapital

Not
20ll

76 s65
146 960 623

65 892

2010

9t 497
89 053 063

7 292

5
5
6

147 103 080

r 897 rr7
0

7 s26102
888 425

r 837 872

89 151 8s2

2 I r 7  4 4 1
0
0

662 3t9
I s96 034

t2 149 516

159 252 596

3 3367s0
708 675

23 969 895
500

4 375 794

93 s27 646

3 336 7s0
0

15 808 350
500

28 01s 820

15 504
1

19 145 600

l5 504
0

15 505

28 031325

15 504

L9 161 104



Ledsjii Vind AB
Org nr 556436-7281

Obeskattade reserver
Ackumulerade rjveravskrivningar

Lfingfristiga skulder
Reversl6n
Len fren aktieiigarna
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader o ftirutbet inttikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda siikerheter
Fiir egna skulder och avsiittningar
Fciretagsinteckningar
S iikerhets civerlAtel s e

Ansvarsfiirbindelser

KASSAFLONNSAN^q.I,YS

Resultat eft er finansnetto
Avskrivningar
Betald skatt
Fdrviirv vindkraftverk och aktier

Fririindring fordringar
Fortindring aktiekapital och civerkursfond

Pigiende nyemission
Fdriindring skulder

Fiiriindring likvida medel

l t l  681 661

2 r9t 567
314 798

4 437 476
5l 126

20tl

12 554 643

89 035 681
22 645 980

2010

l0 819 729

38 800 490
t8 677 400
57 477 890

24 087
43 731

4 613 848
| 387 2s7
6 068 923

93 s27 646

7 800 000
38 000 000

2010

r rst 772
4 308 202

-7 043
-29 r39 s00
-r377 t88

U

0
15 820 998

6 984 967

ts9 2s2 596

7 800 000
rr2 307 20r

mga

20lr

| 740 05r
5 7t6 06s

-5 136
-63 667 29s
-7 53r 882
8 161 545

708 675
5 5  1 1 9  8 1 s

mga

241 838 -9 242 759



Ledsjii Vind AB
Org nr 556436-7281

TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Viirderingsprinciper
I redovisningen tilliimpas den nya drsredovisningslagen. Vdrderingsprinciperna ar ofiir?indrade
mot fdregiende tr. Nettoomsiittningen avser silda varor och tjiinster och redovisas vid
leverans till kunden i enlighet med forstiljningsvillkoren.

Definitioner
Soliditeten under flerirsdversikten Zir eget kapital + 73,7 0/o av obeskattade reserver i%6 av
balansomslutningen. R<irelseresultatio/o iir rrjrelseresultatet genom bolagets totalakapital i
genomsnitt x 100.

Noter
1. Arvode och kostnadsers?ittning

Ersiittning ftjr revisorsuppdrag ingir i <ivriga kostnder med

2. Anstiillda och personalkostnader

Bolaget har ingen anstiilld personal.

20ll
19  577

I erstittningar till styrelsen ingir utciver av 6rsstiimman beslutade arvoden ftir styrelsearbete Ziven

mritesersiittning samt ersiittning till sekreterare och VD enligt separat uppriittat avtal.

Ers?ittningar till styrelsen
Solve Johnsson
Ingemar Johansson
Lennart Blomgren
Jonas Johansson
Christer Berghem
Carl Sanddn
Catarina Akerblad
Annica Johansson

Summa ersiittningar
Ovriga sociala avgifter

Ovriga arvoden
Ovriga sociala avgifter

36 000
70 000
50 500
14 250
15 000
18 000
13 500

0

2010
19 060

24 844
31 800
32 000
9 350
9 900

1 1  3 9 5
9 900
2200

2r7 250
38 209

1 3 1  3 8 9
21 429

Summa 2s5 459

10 000
3 t40

152 818

8 000
2 198

Summa L3 140 10 198



Ledsjii Vind AB
Org nr 556436-7281

3. Avskrivningar
Vindkraftverk, Oland 5%o av I 190 709
Vindkraftverk vid Anneltiv 5Yo av 7 500 000
Vindkraftverk vid St Lund 5%o av 2704 954
Vindkraftverk vid Lftngh 5%o av 24 500 000
Vindkraftverk vid Entorp 5Yo av 13 500 000
Vindkraftverk Goteneporten 5 Yo av 17 992 701
Vattenkraftverk 5%o av 298 637
Vindkraftverk, Skarstad 5%o av 36 939 500
Vindkraftsverk, Ltingjum 5o/o av 19 375 000

Summa

4. Riintekostnader
6% (2010,6%) pe lan frin aktietigare

5. Inventarier och installationer

Vattenkraffuerk
Ackumulerat anskaffnin gsviirde
Ingiende anskaffningsviirde
Utgfl ende ackumulerat anskaffningsviirde

Ackumulerade avskrivningar
Ing6ende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgflende planenligt restviirde

2011

59 535
375 000
r35 248

I 225 000
675 000
900 000

14 932
| 846 97s

484 375

2010

59 535
375 000
135 248

1 225 000
675 000
900 000

t4 932
923 487

0
s 716 065

r 154 442

298 637

4308202

I  I2I  764

298 637
298 637

207 r40
14 932

298 637

t92208
14 932

222 072

76 565

207 r40

91 497

1 0



Ledsj0 Vind AB
Org nr 556436-7281

Vindkraftverk
Ackumulerat anskaffnin gsviirde
Ing6ende anskaffningsviirde
Arets anskaffning
Utgiende ackumulerat anskaffnin gsviirde

Ackumulerade avskrivningar
IngAende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende planenligt restviirde

6. aktier

35 aktier i Gdteneporten AB
120 aktier Liingjum Kraft AB
48 aktier Tolvmanstegen Drift AB
250 aktrer Fjzir6s Vindkraftpark AB
Summa aktier

167 936 559

15 274 80r
5 70r r33

20ll

r04327 864
63 608 695

2010

75 188 364
29 139 500

104327 864

t 0  9 8 1  5 3 1
4293 270

t5 274 80r

89 053 063

7 292
0
0
0

7 292

20 975 934

L46960 625

Belopp vid 6rets inging
Nyemission
Disposition enligt beslut
av bolagsstZimman
Arets resultat
Belopp vid flrets utgfing

3 336750 15 808 350
708 675 8 161 545

0
0

404s42s 2396989s

7 292
24 000
9 600

25 000
65 892

15 503 500
0 0

0
1

15 504

7. Fiiriindring av eget kaPital
Antal aktier vid 20116rs ingdng var 133470 st 6250 kr. Under 2011 pfrbdrjades tv6 nyemissioner

I den forsta dkades antalet aktier med 13 347 st 6260 k. Av detta belopp lades 235 kr per aktie

i 6verkursfond och 251<r per aktie i aktiekapitat. I den andra dkades arftalet aktier med 15 000

6360 kr. Av detta belopp lades 335 kr per aktie i dverkursfond och 25l<r per aktie i aktiekapital.

Totala antalet aktier vrd20l1 ars utgang uppgick till 161 817 st'

Aktie- Overkurs- Balanserat Reserv-
kapital fond resultat fond

0
0

0
0

500

1 1



Ledsjii Vind AB
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8. Skulder till kreditinstitut

Lingfri stiga skulder f<irfaller enligt ftilj ande :
Mellan tvi och fem ar
Efter fem 6r

Gotene 2012-02-29

ande diriktcir

Min revisionsberiittelse har av sivits 20 1 2-03 -0 1

20tl

s6 598 404
32 437 277
89 035 681

Scilve Johnsso

efl
Catarina Akerblad

lu,,t^ brhtt^ /-

2010

12 931 860
25 868 630
38 800 490

Thomas Lindell
A u k t o r i s e r a d

1 2
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F@feUeES Lffi eV[S[@n i skara AB
Registrerat Revisionsbolag

Revisionsberflttelse

Till flrsstiimman i Ledsjii Vind AB
Org.nr 556436-7281

Rapport om flrsredovisningen
Jaghar reviderat irsredovisningen for Ledsjo Vind AB fiir riikenskaps6ret 201 1.

Styrelsens och verkstiillande direktiirens ansvar fiir flrsredovisningen
Det 6r styrelsen och verkstdllande direktoren som har ansvaret ftir att uppriitta en irsredovisning som ger
en rzittvisande bild enligt irsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen och
verkstdllande direktoren bedomer iir nodviindig for att upprdtta en 6rsredovisning som inte innehiller
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar dr atttttalamig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Iaghar utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krziver att jag

foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen fiir att uppni rimlig sdkerhet att
irsredovisningen inte innehriller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika fltgiirder inheimta revisionsbevis om belopp och annan infotmation
i Arsredovisningen. Revisom viiljer vilka Stgiirder som ska utfbras, bland annat genom att bedtjma
riskerna for vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pi
fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisom de delar av den interna kontrollen som dr relevanta for
hur bolaget upprdttar 6rsredovisningen for att ge en reittvisande bild i syfte att utforma
gransknings6tgzirder som iir dndamAlsenliga med hiinsyn till omsttindigheterna, men inte i syfte att gora

ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll, En revision innefattar ocksi en utviirdering av
bndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och rimligheten i styrelsens och
verkstiillande direktorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande
presentationen i Arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbe'ris jag har inhiimtat iir tillrtickliga och dndamSlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har iirsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla vdsentliga avseenden riittvisande bild av Ledsj o Vind ABs finansiella stiillning per 201I - 12-3 1 och

av dess finansiella resultat och kassafloden for 6ret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen
5r forenlig med irsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker ddrfor att irsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansrdkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Utover min revision av irsrr:dovisningen har jagdven reviderat ftirslaget till dispositioner betriiffande
bolagets vinst samt styrelsens och verkstdllande direkt<irens forvaltning for Ledsjo Vind AB for
rdkenskapsir et 20ll .

t . t



Styrelsens och verkstiillande direktiirens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst, och det 2ir
styrelsen och verkstdllande direktoren som har ansvaret for forvaltningen enligt aktiebolagslagen'

Revisorns ansvar
Mitt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst
och om forvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftjrt revisionen enligt god revisionssed i

Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner betriiffande bolagets vinst har jag

granskat om forslaget ?ir forenligt med aktiebolagslagen'

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utiiver min revision av irsredovisningen
granskat viisentliga beslut, 6tgiirder och forhlllanden i bolaget for att kunna bedoma om n6gon

styrelseledamot eller verkstdllande direktoren iir ersdttningsskyldig mot bolaget.Iaghar dven granskat

om n6gon styrelseledamot eller verkstiillande direktoren ph annat siitt har handlat i strid med

aktiebolagslagen, irsredovisningslagen eller bolagsordningen'

Jag anser att de revisionsbevis jag inhiimtat iir tillriickliga och iindamdlsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att drsstiimman disponerar vinsten enligt f<irslaget i forvaltningsber?ittelsen och beviljar

styrelsens ledamoter och verkstiillande direktdren ansvarsfrihet for rdkenskaps6ret.
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Styrelse och VD
Christer Berghem, f 1963,
styrelseledamot
Lantmdstare. Lantbrukare med inriktning pfl viixtodling och tillverkning av brtinslepellets. Arbetar ock-
si i eget vindbolag med beflntligt och planerade vindkraftverk.
Akt ieinnehav :  242 akr ier.

Lennart Blomgren, f 1944,
VD och styrelseledamot
Veterindr, lantbrukare samt projekterar och bygger vindkraftverk i Agrivind AB med dotterbolag. Det
forsta vindkraftverket byggdes pA Erikstorp 1989 och 2ir alltjiimt i produktion. Har varit ordfcirande i
Svensk vindkraftforening i mflnga 6r. var en av grundarna till Ledsjo vind.
Aktieinnehav : 933 aktier.

Ingemar Johansson, f 1944,
styrelseordfiirande
Har arbetat som ekonomi- och administrationsansvarig pA Gcitene Elforening under 6ren 1986-2004.yar
under m6nga hr engagerad i ett antal projekt under branschorganisationen Svensk Energi och den stat-
liga Energimyndigheten. Ar iiven engagerad som styrelseordforande i det AktieTorgsnoterade bolaget
Swede Resources AB.
Aktieinnehav: 1 700 aktier.

Jonas Johansson, f 1948,
styrelseledamot
Har varit heltidspolitiker under lflng tid och bland annat innehaft ordfrirandeposten i Kommun-fullmiik-
tige, Kommunfcirbundet Skaraborg, Liinsenergigruppen och EU:s energikontor Viist. Var kommunalrid
i Gotene under 6ren 1982-1994. Nuvarande engagemang iir inom Svenska kyrkan samt ordforande i
HushillningssZillskapet Skaraborg och Gotene Elforenrng.
Aktieinnehav : 127 5 aktier.

Siilve Johnsson, f 1940,
styrelseledamot
Agronom. Har i olika befattningar arbetat med forskning och utvecklingsfrigor inom lant-bruksomridet
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I egenskap av styrelseledamot och under en tid som VD forAgroviist
AB medverkade han till att skapa en utvecklingsplattform genom samverkan mellan universitet, nd-
ringsliv och samhiille for vdstra Sverige. Nuvarande engagemang best6r till stor del i ideella foreningar
pi lokal och regional niv6.
Aktieinnehav: 1 980 aktier.

Catarina Akerblad, f 1957,
styrelseledamot
Jur. kand. med examen frfln Goteborgs Universitet. Arbetar som utredare av korkorts-frigor pi Trans-
portstyrelsens kontor i Mariestad. Catarina arbetade tidigare med samma typ av frflgor som liinsjurist
pfl Liinsstyrelsen i Viistra Gotalands liin. Fore det arbetade hon med familjejuridik pi Familjens jurist i
Falkoping. Catarina har ett fortroendeuppdrag som huvudman i Sparbanken Skaraborg.
Aktieinnehav: I l0 aktier.

Carl Sand6n,f 1962,
styrelseledamot
Ekonom. Har under hren 1985-2002 jobbat som aktiemiiklare hos Swedbank FK och D. Carnegie AB.
Carl zir idag VD och deliigare i fastighetsbolaget Visionsgruppen AB och i Investment AB Botto som
iiger del i Majblommans Fastighets AB i Ulricehamn, Lygnern VindAB och Ledsjo VindAB. Carl iir en
av de drivande krafterna i Nzitverket for vindbruk i Kunssbacka kommun.
Aktieinnehav : 1262 aktier via bolas.



Forslag ti l l DAGORDNING
vid Arsstdmma med Ledsjri Vind pA Sdirci vdrdshus 1 maj 2012

ARENDEN:
1. Stdmmans oppnande

2. a) val av ordforande fdr stdmman
b) anmtilan av sekreterare fdr stdmman
c) val av tv6 justeringsmdn

3. Uppriitta och godkdnna rdstldngd

4. Godkdnna dagordning

5. FrAga om stdmman blivit behorigen sammankallad

6. Foredragning av framlagd &rsredovisning och revisionsberdttelse

7. Beslut:
a) faststdlla resultat- och balansrdikning
b) disposition av bolagets resultat enligt den faststtil lda balansrdkningen

c) ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter och verkstdllande direkt6ren

8. Beslut:
a) att styrelsen fAr bemyndigande att fatta beslut om nyemission och

utgivande av skuldebrev
b) iindring av bolagsordning

L Beslut
a) att faststEilla rdntan fdr skuldebreven Ar 2013

1 0. Faststtilla antalet stvrelseledamoter

11. Faststdilla arvoden, traktamenten och reseersdttning for styrelse och revisor

12.Val av styrelseordforande och ovriga styrelseledamoter (nuvarande: Lennaft
Blomgren, Christer Berghem, Ingemar Johansson, Jonas Johansson, Solve
Johnsson, Carl Sand6n och Catarina Akerblad)

13. Revisorsval

14. Faststdlla arvoden for valberedningen

15. Val av valberedning

16. lnformation om verksamheten, Lennarl Blomgren och Ingemar Johansson

17. Ovriga frAgor som stdmman beslutar att ta upp

18. Stdmman avslutas
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Styrelsens fcirslag till beslut

Punkt 8a
Bemyndigande for styrelsen i Ledjii vind AB att besluta om
nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev.

. styrelsen foreslar att arsstdrmman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till ndstkommande ArsstAmma, fatta beslut om nyemission av
aktier och utgivande av skuldebrev utan foretrddesrdtt for nuvarande
aktieaigare.

' Genom beslut med stod av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna
okas med hogst 375.000 kronor genom utgivande av hogst 15.000 nya
aktier och skuldebrev vid fullteckning

. Styrelsen bemyndigas att utifrAn befinfligt marknadsvdrde och
forhallanden i dvrigt bestrimma de slutliga villkoren och tidpunkt for
emissionen.

. Syftet med detta bemyndigande air att skapa handlingsfrihet for
finansiering av ytterligare vindkraftverk och mojliggdra detta pA ett
snabbt och effektivt sdtt.

. Utspddningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar
cirka 9 %o av aktiekaoital och roster.

. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smdrre
justeringar i bolagssttimmans beslut som kan visa sig er.forderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

. For giltigt beslut under denna punkt krdvs att stdmmans beslut bitriids
av aktiedgare med minst tvA tredjedelar av sAvdl de avgivna rosterna
som de vid stdmman foretrdidda aktierna.
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Punkt B b
Andring av bolagsordning, se kursiverad text
Ledsjo Vind Aktiebolag (publ.)
Org.nr. 556436-7281

BOLAGSORDNING
$ 1 Firma
Bolagets firma dr Ledsjo Vind AB (publ).

$ 2 Styrelsens sdte
Styrelsen har sitt stite i Gdtene kommun, V€lstra Gotalands ldn

$ 3 Verksamhet
Bolaget skall driva elproduktion samt idka ddrmed forenlig verksamhet.

$ 4 Aktiekapital och antal utgivna aktier

@iee Aktiekapitalet utgor liigst 4 000 000 kronor och hogst
16 000 000 kronor fordelat pd ltigst 160 000 och hdgst 640 000 aktier.

$ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestA av 4 - 10 ledamoter.

$ 6 Revisorer
For granskning av bolagets Arsredovisning samt styrelsens och verkstdllande direktorens
forvaltning utses ldgst en och hogst tvA revisorer med hogst tv& suppleanter. Dessa vdljs
pA Arsstdmma varl fjdrde Ar intil l det Arsstiimma for fji irde &ret hAllits.

$ 7 RdkenskapsAr
Bolagets rdkenskaps&r skall vara kalenderAr.

$ 8 Kallelse

i ing. Kallelse till bolagsstdmma skall ske
genom annonseringi Posf- och lnrikes Tidningar samt pd bolagets webbplats. Att kallelse
har skett skall annonseras i Dagens lndustri.
Kallelse til l Arsstdrmma eller extra bolagsstdmma ddr frAga om dndring av bolagsord-
ningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor fdre stdmman.
Kallelse til l annan extra bolagsstdmma skall ske tidigast sex och senast tvA veckor fore
stdmman.

$ 9 Deltagande pA bolagsstdmman
Aktiedgare, som vill deltaga pd bolagsstdmma, skall anmdla sig hos bolaget fore kl. 16.00
den dag som angetts i kallelsen till stdmman. Denna dag fdr ej vara sondag, annan allmdn
helgdag, l5rdag, midsommarafton, julafton eller nydrsafton och ej heller infalla tidigare dn
femte vardagen fore stdmman.

$ 10 Arenden pA Arsstdmman
P& &rsstirmman skall foljande drenden forekomma till behandling:
1. val av ordforande vid stdmman
2. upprdttande och godkdnnande av rostldngd
3. godkdnnande av dagordning
4. val av en eller tvA justeringsmdn
5. provning av om stdmman blivit behorigen sammankallad
6. framldrggande av Arsredovisning och revisionsberErttelse samt, i forekommande fall,
koncernresultatrEikn i ng och koncernbalansrdkn i ng
7. beslut om

a) faststEillande av resultatrdkning och balansrdkning samt, i forekommande fall,
koncernresultatriikn i ng och koncernbalansriikn ing

b) dispositioner betrdffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststtil lda
balansrdkningen

c ) ansvarsfrihet At styrelseledamoter och verkstdllande direktoren
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8. faststdllande av arvoden til l styrelsen och i forekommande falt revisorer
9. faststeillande av antalet styrelseledamoter och i forekommande fall antalet revisorer
10. val av styrelseledamoter samt i forekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. annat drende som ankommer pA stdmman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord-
nrngen

$ 11 Rcistrdtt
Vid bolagsstdmma fAr varje rostberdttigad rosta for fulla antalet av honom iigda och fo-
retrddda aktier.

$ 1 2 Avst?imningsf<irbehAll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstiimningsregister enligt lagen (1g98:'1479)
om kontofdring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning d)r antagen av Arsstdmman i Ledsjl vind AB den 1 maj 2012.

Punkt 9
Styrefsens fdrslag dr att rdntan pA skuldebreven for 2013 blir 6 %

Punkt 13
Revisorsval
Tillvalav revisor infor kommande mandatperiod 2012-01-01-2012- 12-31 (raikenskaps-
hr 2012) foreslAs Ernst & Young AB med Damir Mat6sa som huvudansvarig revisor och
Ulf Ulkner som revisorssuppleant.

Ovrig information
Skuldebrevsboken: Utfdrdade skuldebrev fors i ett separat register av bolaget. Andrade
uppgifter om adress, kontonummer fdr utbetalning mm. skall omgAende anmdilas til lAn-
nelie Karlsson, telefon 051 1-34 55 33 eller per post, Box 81 , Sgg 21 Gotene.

Hemsida: Glom inte att besoka vAr hemsida pA internet wwwledsjovind.se
Ddr hittar du nyheter och mAnadsvis ser en summering av varje vindkraftsverks produk-
t ion.

Vindstatistik: Mera statistik om olika vindkraftsverks produktion hittar du pA www.vindstat.nu
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Aktiehandel med bolagets aktier pA Alternativa Listan.

Frdrn och med september mdrnad 2011 handlas bolagets aktier (unit) pd Alternativa
aktiemarknaden. Handel sker 4 g6nger per 6r under mars, juni, september och
december minad.

Innan du b6rjar handla mdrste du registrera diq som kund hos Alternativa. Du 96r
det enkelt och kostnadsfri t t  genom att kl icka pA kundregistrering och skriv in din
personliga information. Posta de underskrivna blanketterna och efter ndgra dagar
f6r du bekreiftelse via mail ndr du bl ivit  registrerad. Blankett f inns pd Alternativas
hemsida, www.alternativa.se el ler telefon 08-673 17 90

Kort beskrivning av hur man handlar med aktier (unit) pi Alternativa.

Dag 1 och 2 btir jar handeln med vad Alternativa valt att kal la forhandel och
startar al l t id en onsdag kl. 09.00 och pdgAr fram ti l l  torsdag kl. 16.00. Alternativa
tar ddr in kop och sriljorders via ett auktionsforfarande. Priset faststdlls deirefter och
detta bl ir den kursen Alternativa handlar t i l l  under resterande handelsperiod fram
ti l l  mdndag k|.16.00. Alla aff i i rer, som 96r att genomfdra pA den faststdl lda kursen,
genomfdrs direkt. Det betyder att koporder, som ligger pdr eller over faststiilld kurs
verkstdl ls, l iksom motsvarande szi l jorder, i  sd stor utstrdckning som det f inns
saluforda aktier att fordela.
Dag 3 och 4 sker orderl l iggning t i l l  faststdl ld kurs. Sdil jare som inte fdtt igenom
sin aktieaffdr, p.g.a. att den fastst€i l lda kursen hamnat under den kurs man lagt i
sin si i l jorder, har nu mojl ighet att l i igga ny sdil jorder pd den fastst i i l lda kursen, om
man accepterar att sailja till den kursen. Pi motsvarande sdrtt kan kopare agera
som inte fdtt igenom sin aktieaffdir. Fdr sdvdl k6pare som s€iljare gdller att man fdr
lov att 6ka antalet aktier i  en order. De som foredrar att enbart l i igga sdlj- el ler
koporder ndr kursen i ir  faststai l ld gor det under dessa dagar. Handeln pAg6r mellan
k lockan 09.00 t i l l  16.00.
Dag 5 skickar Alternativa ut avrdkningsnotor. Detta sker enligt faststdi l lda regler
beroende p€r i vilken utstrdickning det finns saluforda aktier att fordela. Diirefter fAr
kopare aktier in pdr sitt VP-konto eller depA och s€iljare erhdrller likvid.

Ovrigt.
Minimicourtage tir 250 kronor eller vid st6rre affdrer 1 o/o

Kop- och sdiljorder kan ldggas pd fyra olika sditt:
1. Pdr Alternativas hemsida: www.alternativa.se
2.  V iae-mai l t i l l :  in fo@al ternat iva.se
3. Via telefon: 08-673 17 90
4. Via brev: Alternativa aktiemarknaden, Grevgatan39, 114 53 Stockholm
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Vdgbeskrivning invigning
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Kor EO mot Varberg. Kor av pa avfart nr 58 Fjar6s. Kor norrut till Shellmacken,
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TriuentuS

Inb j  udan
Inv igning av Fje i rAs
vindkraf tspark

rnvigning av Kungsbackas forsta vindkraftspark,
t isdagen den 1 m aj ,  2012,

Program
14,30 Samling & enklare for t r i r ing med Spanskt tema
1 5,15 InvigningstaL av Riksdagsman OLa Johansson, Centern
15,30 Agneta Bor jesson, Riksdagskvinna, MiLjopart iet  de Grona
75,4O CarL Arne Pedersen, Vd Varberg Energi & Vice 0rdf, Svensk Vindkraftforening
I5,45 Per Carlsson, SiiLjchef Triventus Wind Power AB
15,50 Mikael  Henr iksson, Sales Manager Scandinavian, Gamesa wind sweden
16,00 SLut p6 invigning

Avresa mot efterfoLjande aktiviteter,

Meddela di t t  del tagande och eventuel l  matal lergi  t iLL ULLa Hedman Andr6n,
fore den 24 april" p6 telefon 010 45 40 726 eller per mail, mdrkt Fjeirds tiLL;
u LLa,and ren@triventus,com

Hjeir tL igt  vdlkommen!

Fjar6s Vindpark AB
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