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Ledsjö Vind AB: Nyemission fulltecknad 
 
Den spridningsemissionen som Ledsjö Vind AB genomfört och som stängde onsdag den 30/11 blev 
övertecknad. Emissionen var på totalt 7 500 000 kronor, fördelat på 5 400 000 kronor för aktier och 
utgivna skuldebrev omfattade 2 100 000 kronor. Emissionen innebär att Bolaget ger ut 15 000 
nyemitterade aktier och lika många skuldebrev. Emissionen tecknades av totalt 168 personer, varav 
huvuddelen var nya investerare i Bolaget.  
 
Avräkningsnotor kommer att distribueras till de som tecknat sig de närmaste dagarna. Likviddag för 
aktierna är den 16 december 2011. 
 
Kapitalet som erhålls i emissionen skall användas till de av styrelsen beslutade förvärven, dels en 50 
procentig andel av ett vindkraftverk på Tolvmanstegens Vindkraftpark utanför Strömstad, dels ett 
vindkraftverk i Fjärås Vindkraftpark utanför Kungsbacka. Total investering i dessa verk uppgår till ca 
50 miljoner kronor. 
 
Styrelsen i Ledsjö Vind tycker det är mycket trevligt att aktieägare, både nya som tidigare, har visat 
sitt förtroende för den verksamhet som bedrivs i Bolaget. Trots rådande oro på finansmarknaden är 
aktieägarna beredda att medverka till finansiering av Bolagets utbyggnad av nya vindkraftverk. Med 
ett breddat antal aktieägare hoppas styrelsen att handeln i aktien på Alternativa aktiemarknaden skall 
bli mer frekvent och spegla ett rättvist värde på Bolaget. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Lennart Blomgren, VD i Ledsjö Vind AB, tel 0705-57 47 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Ledsjö Vind AB (publ): 
Ledsjö Vind har som affärsidé att i ett långsiktigt perspektiv förvärva och förvalta ekonomiskt 
bärkraftiga anläggningar för förnyelsebar energi, främst vindkraft och ett intressant alternativ även för 
de som vill göra mindre investeringar. 
 
Mål är att vara ett energibolag som långsiktigt investerar i förnyelsebar energi och då framförallt inom 
vindkraft. Företaget skall köpa in sig i intressanta projekt med enstaka verk eller i hela 
vindkraftsparker. Expansionen skall göras i sådan takt att en säker ekonomisk grund kan bibehållas, på 
samma sätt som företaget alltid verkat. 
 


