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Inbjudan att teckna aktier i Ledsjö Vind AB (publ) 
 
Ledsjö Vind genomför en företrädesemission riktad i första hand till befintliga aktieägare men 
där även allmänheten får teckna sig. Emissionen genomförs dels i syfte att finansiera 
förvärvet av vindkraftverket Hedagården i Tågarp, dels för att stärka rörelsekapitalet i 
Bolaget. 
 
Villkor för nyemissionen 

- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller 
en teckningsrätt. 

- Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Unit. 

- Emissionskursen är 70 SEK per aktie och 140 SEK för vidhängande skuldebrev. 
Tillsammans 210 SEK per Unit. 

- Nyemissionen omfattar 16 181 aktier plus en överteckningsoption att nyttja vid 
övertecknad emission om maximalt 3 819 aktier. 

 
Tidsplan för nyemissionen 

- Avstämningsdag är 12 oktober 2016. 

- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 17 oktober – 1 
november 2016. 

- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

- Ingen handel kommer att ske i teckningsrätter. 

- Någon handel kommer inte att ske i BTA (Betald Tecknad Aktie). 

- Registrering av aktierna hos Bolagsverket beräknas att ske i slutet av november 2016. 
 
 
Dokument för nedladdning på Bolagets hemsida, www.ledsjovind.se : 
Informationsmaterial nyemission 2016 
Teckningssedel 
 
 
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.  

http://www.ledsjovind.se/

