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INBJUDAN och KALLELSE

Till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00
på Lundsbrunns konferens och kurort, 533 92 Lundsbrunn

Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid på Kurorten. Därefter följer ett föredrag av f.d. EU- 
parlamentarikern och samhällsdebattören Anders Wijkman med temat ”Energi och klimat –  
risker och möjligheter”.

Kl 19.30 beräknas årsstämman starta

Deltagande
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som  
görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 april 2014, dels anmäla sitt deltagande senast  
onsdagen den 16 april. Anmälan kan göras till: Anneli Karlsson, 0511-345533, eller e-post  
under adress: ledsjo@gelf.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, omregistrera  
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (kontakta Din bank eller depåförvaltare).  
Sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 16 april 2014 och bör göras  
i god tid dessförinnan.

Ombud
Aktieägare som inte själv avser att delta i årsstämman kan anmäla ombud att företräda sina  
aktier vid stämman. Detta kan göras genom daterad fullmakt.

Biträde
Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta till bolaget inom den tid  
och på det sätt som gäller för anmälan om aktieägares deltagande.

Ärenden på stämman:
- ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på årsstämman
- beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission 
- fastställande av ränta för 2014
- aktuell information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson

Fullständig kallelse med dagordning och beslutsförslag kan rekvireras från tel. 0511-34 55 33  
eller e-post ledsjo@gelf.se .

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns från den 28 mars tillgängligt hos Anneli 
Karlsson 0511- 345533 och på hemsidan, www.ledsjovind.se . Handlingar skickas till  
aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Götene i mars 2014

Ledsjö Vind AB
Styrelsen
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Verksamheten 2013 

 
Verksamheten 
Ledsjö Vind AB är en långsiktig investerare i förnybar energi. Bolagets mål är att expandera 
inom förnybar energi med en stabil ekonomisk grund som bas. 
Verksamheten består i att företaget är hel- eller delägare i 10 vindkraftverk och ett litet 
vattenkraftverk. Dessa är placerade från Öland i öst, Landskrona i söder, Härjedalen i norr 
och Strömstad i väst, men med en koncentration av anläggningar i Västra Götaland.  

 
Elproduktion 
Ledsjö Vind AB:s elproduktion har under året ökat 2 % till 27 559 MWh ( 26 898 MWh år 
2012). Det relativa vindenergiinnehållet uppgick till 98 % av vindstatistikens ”normalår”, 
vilket beräknas som ett genomsnittsvärde från de senaste 15 åren  

          
 Bolagets anläggningar med produktion 2013 (2012) 

Vitsippan på södra Öland är en Vestas 225 kW som producerade 393 MWh (448).  
Annevind i Annelöv är en Enercon på 1 800 kW där bolaget äger 50 %. Bolagets andel av 
produktionen var 1 659 MWh (1 364).  
Stora Lund i Lundsbrunn är en Vestas 850 kW. Bolagets andel är 40 % och bolagets andel 
av produktionen var 565 MWh (575).  
Långå på Långåvålen är en Enercon 2 MW som ingår i en grupp på 5 vindkraftverk.  
Produktionen blev 3 827 MWh (3 649).  
Dalakvarn är ett vattenkraftverk i Lundsbrunn där produktionen blev 63 MWh (52). 
Entorp är en Enercon 2 MW utanför Skara. Bolagets andel är 50 % och dess andel av 
produktionen blev 1 838 MWh (2 017). 
Göteneporten består av 6 stycken Enercon 2 MW belägna mellan Götene och Skara väl 
synliga från E20. Bolaget äger 50 % i ett av vindkraftverken. Bolagets andel av produktionen 
var 2 111 MWh (2 235). 
Skarstad utanför Vara är en Enercon 2 MW och bolagets ägarandel är 100 %. Produktionen 
startade under augusti månad 2010 och producerade 5 596 MWh (5 897). 
Längjum utanför Vara är en Enercon 2 MW och bolagets ägarandel är 62,5 % i ett av tre 
vindkraftverk som tillsammans bildar driftbolaget Längjum Kraft AB. Bolagets andel av 
produktionen var 3 198 MWh (3 329). 
Fjärås söder om Kungsbacka är en spansktillverkad Gamesa 2 MW. Bolaget äger 1 av 4 
maskiner till 100 %. Produktionen  uppgick till 5 484 MWh (5 051). 
Tolvmanstegen utanför Strömstad är en vindkraftspark med 22 stycken Vestas 2 MW. 
Bolaget äger 50 % av en maskin. Bolagets andel blev 2 827 MWh (2 282). 

 
 

 
 
 
Väsentliga händelser under året 

• Handel med bolagets units (aktie plus skuldebrev) har skett på Alternativa 
aktiemarknaden vid fyra tillfällen. 

• Styrelsen har fortsatt aktivt arbetat med översyn och förändring av ränte- och 
amorteringsvillkor för samtliga lån och kostnader för drift, underhåll och 
försäkringar. 

• Amortering av bankskulder har skett med 6,2 mkr 
• Andra halvåret visar positivt resultat före avsättning för ränta till delägare 
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Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång 
Fortsatta diskussioner med långivare gällande lånevillkoren. Den pressade lönsamheten 
innebär ett ökat utbud av begagnade verk. Bolaget får kontinuerligt erbjudanden om förvärv. 
Utvärdering av dessa pågår hela tiden och mer aktuell information kommer att lämnas vid 
årsstämman. Flera elavtal till fast priser har tecknats för det innevarande året. Huvuddelen av 
elcertifikaten säljs löpande. Avtalet gällande Dalakvarn har sagts upp med ägaren Götene 
kommun eftersom Länsstyrelsen vill förbjuda verksamheten. 
 
 
Kommentarer till bokslutet  
Nettoomsättningen ökade med 13 % och uppgick till 14,5 (12,9) miljoner kronor (mkr) och 
motsvarar ett energipris inklusive elcertifikat på 53 öre per kilowattimme (2012 = 48 öre). 
Rörelseresultatet ökade med 1,1 miljon kronor till 2,4 (1,3) mkr. Resultatet efter finansiella 
poster reducerades till ett underskott på minus 2,3 (- 4,3) mkr. Av detta underskott avser 1,6 
mkr ränteutbetalning till skuldebrevsinnehavarna i enlighet med beslut på årsstämman våren 
2012. Vid en jämförelse mellan 1:a och 2:a halvåret kan också konstateras att Resultatet före 
avsättning för ränta till delägare visar att 2:a halvåret gav ett positivt resultat på närmare  
0,5 mkr. Balansomslutningen minskade från 149 till 141 mkr. Vid årets slut uppgick likvida 
medel i bolaget till 1,3 mkr.  
 

Riskbedömning. 
En investering i bolaget utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. De risker som 
styrelsen ser som betydelsefulla är bolagsrisk, elprisrisk, ränterisk och risk med vind. 
Bolagsrisken avser att bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning, 
administration och kapital.  
Elprisrisken avser svårigheten med att med säkerhet fastslå den framtida prisutvecklingen 
för el. Företagets intäkter är till stora delar beroende av ett stabilt elpris.  
Ränterisken föreligger eftersom företagets affärside bygger på relativt stora investeringar i 
anläggningstillgångar med en lång livslängd. Dessa anläggningar finansieras till stor del med 
lånat kapital, vilket gör att företagets lönsamhet på sikt påverkas markant av förändrade 
räntenivåer.  
Risk med vind är den faktor som i ett långsiktigt perspektiv, mer än 20 år, är avgörande för 
att nå lönsamhet. Bolagets styrelse sätter stort fokus i sitt interna arbete på ”att hitta bra 
vindlägen”.  
  
                              
Framtidsutsikterna för Ledsjö Vind AB är svagt positiva efter ytterligare ett år med relativt 
låga priser gällande elförsäljning. Elcertifikaten bedöms stiga efter Energimyndighetens 
förslag om höjda kvotplikter från 2016. Möjligheten att belåna nya investeringar har 
ytterligare skärpts och större andel egen finansiering krävs. Till detta skall å andra sidan 
läggas en ökad prispress på både nya och begagnade projekt i positiv riktning.  

     Styrelsens tidigare uttalade vision om att till år 2016 ha ökat produktionen till 40 GWh    
kvarstår.  

 
 
          Götene i mars 2014 
 
          Ledsjö Vind AB 
          Styrelsen 
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Styrelse och VD 
 
Christer Berghem, f 1963, 
styrelseledamot 

Lantmästare. Lantbrukare med inriktning på 
växtodling och tillverkning av bränslepellets. 
Arbetar också i eget vindbolag med befintligt och 
planerade vindkraftverk.  

Aktieinnehav: 242 aktier. 
 
Lennart Blomgren, f 1944, 
VD och styrelseledamot 

Veterinär, lantbrukare och förvaltare av   
vindkraftverk. Det första vindkraftverket byggdes 
på Erikstorp 1989 och är alltjämt i produktion. Har 
varit ordförande i Svensk Vindkraftförening i 
många år. Var en av grundarna till Ledsjö Vind.  

Aktieinnehav: 933 aktier. 
 
Ingemar Johansson, f 1944, 
styrelseordförande 

Har arbetat som ekonomi- och 
administrationsansvarig på Götene Elförening 
under åren 1986-2004. Var under många år 
engagerad i ett antal projekt under 
branschorganisationen Svensk Energi och den 
statliga Energimyndigheten. Är även engagerad 
som styrelseordförande i det AktieTorgsnoterade 
bolaget Swede Resources AB.  

Aktieinnehav: 1 700 aktier. 
 
Sölve Johnsson, f 1940, 
styrelseledamot 

Agronom. Har i olika befattningar arbetat med 
forskning och utvecklingsfrågor inom lant-
bruksområdet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Har medverkat till att skapa Agroväst AB en 
utvecklingsplattform genom samverkan mellan 
universitet, näringsliv och samhälle för västra 
Sverige. Nuvarande engagemang består till stor del 
i ideella föreningar på lokal och regional nivå. 
Ledamot av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Aktieinnehav: 2 180 aktier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Mattsson, f 1960, 

styrelseledamot 
Ingenjör. Mats har arbetet hela sitt yrkesliv med 
energifrågor och elnätsfrågor.  
Har under drygt 20 år arbetet på Vattenfall AB 
inom olika befattningar för att 2006 börja som 
elnätchef på lokala energibolaget Mariestad-
Töreboda Energi AB. 
Mats har flerårig erfarenhet från både 
samhällsstyrda och kommersiella bolag och arbetar 
idag som VD på Götene Elförening.  
Aktieinnehav:  - 
 
Catarina Åkerblad, f 1957, 
styrelseledamot 

Jur. kand. med examen från Göteborgs 
Universitet. Arbetar som utredare av körkorts-
frågor på Transportstyrelsens kontor i Mariestad. 
Catarina arbetade tidigare med samma typ av 
frågor som länsjurist på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Före det arbetade hon med 
familjejuridik på Familjens jurist i Falköping. 
Catarina har ett förtroendeuppdrag som 
huvudman i Sparbanken Skaraborg.  

Aktieinnehav: 110 aktier. 
 
Carl Sandén, f 1962,  
styrelseledamot 

Ekonom. Har under åren 1985-2002 jobbat som 
aktiemäklare hos Swedbank FK och D. Carnegie AB. 
Carl är idag VD och delägare i fastighetsbolaget 
Visionsgruppen AB och i Investment AB Böttö som 
äger del i Lygnern Vind AB och Ledsjö Vind AB. Carl 
är styrelseledamot i Bräckan Vind AB som ägs via 
Inv. AB Böttö.   

  Aktieinnehav:7862 aktier via bolag. 
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Förslag till DAGORDNING 
 

vid årsstämma med Ledsjö Vind på Lundsbrunns kurort 24 april 2014 
 
ÄRENDEN: 

1. Stämmans öppnande 
 

2. a) val av ordförande för stämman 
b) anmälan av sekreterare för stämman 
c) val av två justeringsmän 

 
3. Upprätta och godkänna röstlängd 

 
4. Godkänna dagordning 

 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 

 
7. Beslut: 

a) fastställa resultat- och balansräkning 
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

 
8. Beslut: 

     Att styrelsen får bemyndigande att fatta beslut om nyemission och        
utgivande av skuldebrev  

 
      9  Beslut om ränta för skuldebreven år 2014  
                 
     10  Fastställa antalet styrelseledamöter 
 
     11  Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor            
 

12  Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter  (nuvarande: Lennart        
Blomgren, Christer Berghem,  Ingemar Johansson, Sölve Johnsson, Mats 
Mattsson, Carl Sandén och Catarina Åkerblad) 

 
13 Val av revisor  

 
14 Fastställa arvoden för valberedningen  

 
15 Val av valberedning 

 
16 Information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson 
                         

      17 Övriga frågor som stämman beslutar att ta upp     
 

18  Stämman avslutas 
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Styrelsens förslag till beslut  

Punkt 8

Bemyndigande för styrelsen i Ledjö Vind AB att besluta om nyemission av 
aktier och utgivande av skuldebrev.

•	 Styrelsen	föreslår	att	årsstämman	bemyndigar	styrelsen	att	under	tiden	fram	till	nästkommande	
årsstämma,	fatta	beslut	om	nyemission	av	aktier	och	utgivande	av	skuldebrev	med	företrädes-
rätt	för	nuvarande	aktieägare.

•	 Genom	beslut	med	stöd	av	bemyndigandet	skall	aktiekapitalet	kunna	ökas	med	högst	500	000	
kronor	genom	utgivande	av	högst	20	000	nya	aktier	och	skuldebrev	vid	full	teckning	

•	 Styrelsen	bemyndigas	att	utifrån	befintligt	marknadsvärde	och	förhållanden	i	övrigt	bestämma	
de	slutliga	villkoren	och	tidpunkt	för	emissionen.	

•	 Syftet	med	detta	bemyndigande	är	att	skapa	handlingsfrihet	för	finansiering	av	ytterligare	vind-
kraftverk	och	möjliggöra	detta	på	ett	snabbt	och	effektivt	sätt.

•	 Utspädningseffekten	vid	fullt	utnyttjande	av	bemyndigandet	motsvarar	cirka	
•	 12	%	av	aktiekapital	och	röster.
•	 Styrelsen,	eller	den	styrelsen	utser,	ska	bemyndigas	att	vidta	de	smärre	justeringar	i	bolagsstäm-

mans	beslut	som	kan	visa	sig	erforderliga	i	samband	med	registrering	vid	Bolagsverket.
•	 För	giltigt	beslut	under	denna	punkt	krävs	att	stämmans	beslut	biträds	av	aktieägare	med	minst	

två	tredjedelar	av	såväl	de	avgivna	rösterna	som	de	vid	stämman	företrädda	aktierna

Punkt 9

Ränta på skuldebrev

Styrelsen	föreslår	0	%	ränta	på	skuldebreven	för	2014.	Styrelsen	gör	bedömningen	att	bolagets	
lönsamhet	för	innevarande	år	kommer	att	vara	fortsatt	svag,	varför	en	konsolidering	eftersträvas.

Valberedningens förslag 

Punkt	10
Valberedningen	föreslår	oförändrat	7	ledamöter	i	styrelsen

Punkt	11
Valberedningen	föreslår	oförändrade	arvoden	och	ersättningar	för	2014.	2013:	års	stämma	gjorde	
en	översyn	av	arvoden	och	ersättningar	som	fortfarande	känns	rimliga.		
Ordförande	=	ett	helt	basbelopp	och	övriga	styrelseledamöter	25	%	av	basbeloppet.

Sammanträdesersättning	utgår	med	1,500	kr	för	halvdag	och	med	3,000	kronor	för	heldag.	Dessa	
ersättningar	utgår	även	i	övriga	fall,	där	styrelsen	har	beslutat.
Vad	avser	reseersättning	och	traktamente	skall	det	statliga	reglementet	gälla.

Punkt	12
Valberedningens	förslag	på	styrelse	i	Ledsjö	Vind	AB	för	2014	är	omval	på	samtliga	ledamöter	enligt	
följande:	Ordförande	Ingemar	Johansson	samt	ledamöterna	Lennart	Blomgren,	Christer	Berghem,	
Sölve	Johnsson,	Mats	Matsson,	Catarina	Åkerblad	och	Carl	Sanden.

Punkt	13
Till	revisor	i	Ledsjö	Vind	AB	föreslås	Ernst	&	Young	AB	med	Damir	Matesa	som	auktoriserad	revisor.
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 Aktiehandel med bolagets aktier på Alternativa Listan. 
 
 

Från och med september månad 2011 handlas bolagets aktier (unit) på Alternativa 
aktiemarknaden. Handel sker 4 gånger per år under  mars, juni, september och 
december  månad. 
 
Innan du börjar handla måste du registrera dig som kund hos Alternativa. Du gör 
det enkelt och kostnadsfritt genom att klicka på kundregistrering och skriv in din 
personliga information. Posta de underskrivna blanketterna och efter några dagar 
får du bekräftelse via mail när du blivit registrerad. Blankett finns på Alternativas 
hemsida,   www.alternativa.se eller telefon 08-673 17 90   
 

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

Dag 1 och 2 börjar handeln med vad Alternativa valt att kalla förhandel och 
startar alltid en onsdag kl. 09.00 och pågår fram till torsdag kl. 16.00. Alternativa 
tar då in köp och säljorders via ett auktionsförfarande. Priset fastställs därefter och 
detta blir den kursen Alternativa handlar till under resterande handelsperiod fram 
till måndag kl.16.00. Alla affärer, som går att genomföra på den fastställda kursen, 
genomförs direkt. Det betyder att köporder, som ligger på eller över fastställd kurs 
verkställs, liksom motsvarande säljorder, i så stor utsträckning som det finns 
saluförda aktier att fördela. 
Dag 3 och 4 sker orderläggning till fastställd kurs. Säljare som inte fått igenom 
sin aktieaffär, p.g.a. att den fastställda kursen hamnat under den kurs man lagt i 
sin säljorder, har nu möjlighet att lägga ny säljorder på den fastställda kursen, om 
man accepterar att sälja till den kursen. På motsvarande sätt kan köpare agera 
som inte fått igenom sin aktieaffär. För såväl köpare som säljare gäller att man får 
lov att öka antalet aktier i en order. De som föredrar att enbart lägga sälj- eller 
köporder när kursen är fastställd gör det under dessa dagar. Handeln pågår mellan 
klockan 09.00 till 16.00. 
Dag 5 skickar Alternativa ut avräkningsnotor. Detta sker enligt fastställda regler 
beroende på i vilken utsträckning det finns saluförda aktier att fördela. Därefter får 
köpare aktier in på sitt VP-konto eller depå och säljare erhåller likvid. 
 
Övrigt. 
Minimicourtage är 250 kronor eller vid större affärer 1 %  
 
Köp- och säljorder kan läggas på fyra olika sätt: 

1. På Alternativas hemsida:   www.alternativa.se 
2. Via e-mail till:   info@alternativa.se 
3. Via telefon: 08-673 17 90 
4. Via brev: Alternativa aktiemarknaden, Grevgatan39, 114 53 Stockholm 



18 19

 
 
 

Större aktieägare 
 
Namn   Antal  Procent 
Götene Elförening  26.477  16,36 
KRESAM Lars Tarre  12.500    7,72 
Investment AB Böttö    7.812    4,83 
Dala Krossmaskiner    5.500    3,40 
Götene Församling    5.500    3,40 
Sölve o Christina Johnsson      3.610    2,23 
Kjell o Hild-Sofie Gustavsson   3.540    2,19 
Bo Nilsson     2.816    1,74 
Åke Svensson    2.145    1,33 
Mats Emilsson    2.040    1,26 
    71.940  44,46 

 
 
 
 

Energi anges i kilowattimmar (kWh)  Effekt anges i watt  (W) 
 
1 kWh = 1 000 Wh   1 kW = 1 000 W 
1 MWh = 1 000 kWh   1 MW = 1 000 000 W 
1 GWh = 1 000 000 kWh   1 GW = 1 000 000 000 W 
1 TWh = 1 000 000 000 kWh 
 
 

 
 Övrig information 
 

Skuldebrevsboken: Utfärdade skuldebrev förs i ett separat register av bolaget. Ändrade 
uppgifter om adress, kontonummer för utbetalning mm. skall omgående anmälas till 
Annelie Karlsson, telefon 0511-34 55 33 eller per post, Box 81, 533 21 Götene. 

 
 
  Handel med bolagets aktier 

Handel med bolagets aktier (unit) äger rum på Alternativa aktiemarknaden 4 gånger per år 
under mars, juni, september och december månad. Mera information om hur handeln går till, 
aktuell kurs mm. hittar du på      www.alternativa.se 
 

Hemsida           
Glöm inte att besöka vår hemsida på internet        www.ledsjovind.se       
Där hittar du nyheter och månadsvis sker en summering av varje vindkraftsverks produktion 
liksom information om senaste kursnotering från Alternativa aktiemarknaden. 
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Ledsjö vind AB (publ)
 Box 81

533 21 Götene
Telefon 0511-34 55 00
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