INBJUDAN ochKALLELSE
Till flrsstflmmamedLedsjii vind AB tisdagenden 1 maj 2012
I sambandmed irssttimmanges det mojlighet att deltai invigningen
av f,iir6s
vindkraftspark. Ledsjo vind AB iiger ett av parkensfyra verk.
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11.45
Avresa med bussfrfln Giitenebusstation
14.30 16.00 Invigning av vindparken i F,jiiris, se bifogad inbjudan
16.45
Middag p6 Siirii viirdshus
18.00
Arsstiimma, Sririi viirdshus

,

Arenden pfl stflmman:
- iirendensom enligt bolagsordningenskall behandlas
p6 irsstiimman
- beslutom att bemyndigastyrelsen att fattabeslut
om nyemission
- beslutom iindring av bolagsordning
- aktuell information om verksamheten,LennartBlomgren
och Ingemar
Johansson
Redovisningshandlingar
och revisionsberiittelse
finns frfln den 26 mars
tillgangligthos Anneli Karlsson0511- 345533och p6 hemsidan,
www.ledsjovind.se
Anmiilan
Aktieiigare som onskar delta i irsstiimman skall senast den20 april anm ala detta
till: Anneli Karlsson,0511-345533,
eller e-postunderadress:ledsjo@gelf.se
De som cinskarika bussfram och tillbaka anmalersamtidigt.Kostnadfor
bussresaniir 200 kr per person.Avgiften tas upp kontantunderresan.
Aktiezigaresom har sina aktier forvaltarregistrerade
m6stetillftilligt hal;tit
registreraaktierna i egetnamn for att kunna delta i stiimman.Sidan registrering
mflstevara verkstiilld senastden23 aprrl2}I2. Detta innebrir att aktieagarei god
tid fore dennadag miste meddelasin cinskanhriromtill forvaltaren.
Goteneden20 mars 2012

Lennart Blomgren
VD Ledsjo Vind AB

enligt uppdrag
ScilveJohnsson,sekr.
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Verksamheten20ll
Verksamheten
Ledsjo VindAB eiren lingsiktig investerarei fornybar energi, freimstvindkraft. Bolagetsm51zir
att expanderainom fornybar energimed en stabil ekonomiskgrund som bas.Styrelsensambition ziren fordubblad elproduktion under den ndrmastefemirsperioden.
Verksamhetenbestflr i att foretaget iir hel- eller delzigarei 8 vindkraftverk och ett litet vattenkraftverk. Dessa[r placeradefrin Oland i ost, Landskronai soder,H[rjedalen i norr men med
en koncentrationav anl[ggningari Vlistergotland.Dzirutoverhar bolagetunder2011 investerat
i ytterligare tvi vindkraftsverk pfl viistkustenutanfor Kungsbackaoch Stromstac.
Elproduktion
Ledsjo Vind AB:s elproduktionhar under 6ret okat med hela ll o/otlll20 293 MWh (1I 464
MWh tr 2010). Lr 20ll var ett vindrikt Ar och det relativa vindenergiinnehillet uppgick till
Il7 Voav vindstatistikens"normalir", vilket beriiknassom ett genomsnittsvrirde
frin de senaste
15 6ren.Den sistaminaden resulteradei att bolagetnoteradeproduktionsrekordfor 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 Skarstadproducerat
under hela iret.
Bolagetsanl6ggningar
Vitsippan pi sodraOland dr en Vestas225 kW som producerade550 MWh (518 MWh).
Annevind i Annelov dr en Enerconpfl 1 800 kW deirbolagetiiger 50 To.Bolagetsandelav produktionenvar | 819 MWh (1 698 MWh).
Stora Lund i Lundsbrunn dr en Vestas850 kW. Bolagets andel iir 40 7o och bolagetsandel av
produktionenvar 654 MWh (465 MWh).
Lfrngi pi Lflng6v6len zir en Enercon 2 MW som ingir i en grupp pfl 5 vindkraftverk. Produktionen 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 Vooch dessantal av produktionenblev 2 283 MWh (1471MWh).
Gtiteneportenbestir av 6 styckenEnercon2 MW belzignamellanGoteneoch Skaraveilsynliga
frttnB}}. Bolaget riger50 7o rett av vindkraftverken. Bolagets andel av produktionen var 2 509
MWh I 669 MWh).
Skarstad utanfor Vara eiren Enercon 2 MW och bolagets zigarandeliir 100 Vo.Produktionen
startadeunder augustimflnad2010 och producerade6 ll3 MWh (2 296 MWh).
Liingium utanfor Yara dr en Enercon 2 MW och bolagets iigarandel il 62,5 Vor ett av tre
vindkraftverk som tillsammans bildar driftbolaget Lringjum Kraft AB. Bolagets andel av produktionen var 1 988 MWh frin starteni iuni mflnad.
Vf,sentliga hdndelser under frret
.
Vindkraftverket(62,5 Vo:igarandel)i L[ngjum utanforVara overtogs1 juni.
.
Bolaget forvdrvade ett verk av fyra i Fjiiris Vindkraftpark soder om Kungsbacka.
.
Bolaget forvrirvade 50 Voav ett vindkraftverk ingflendei Tolvmanstegen
utanfor Stromstad.
.
Bolagethar under iret investerat63.1 milj. kr i vindkraftverk
.
Bolagetgenomfordeunder augustioch novemberminader tvfi nyemissionerav bolagets
aktier och utgivande av skuldebrev,vilket innebtir att antaletaktier och skuldebrevhar
okat frin 133410 till 161 817 under iret.
.
Antalet aktiezigarehar okat frin ca 350 till drygt 500 under flret..
.
Handel med bolagetsunit (aktie plus skuldebrev)sker sedanseptemberpfl Alternativa
aktiemarknadenvid fyra tillfiillen per ir ti1l en borian.

VHsentligahrindelserefter verksamhetsirets utging
.
Vindkraftverket ingflendei Fjiirfls Vindkraftpark overtogs och borjade produceraunder
januari mflnad.
.
Vindkraftverken pA Tolvmanstegenhar borjat produceraefter hand som verkensprovdrift
avslutas.Totalt uppfors 22 vrndkraftverk fore kommandehalvirsskifte.
Kommentarer till bokslutet
Nettooms[ttningenokademed 55 7o ochuppgick till ndrmare14 miljoner kronor och motsvarar
ett energiprisinklusiveelcertifikatpi 68 ore per kilowattimme(2010= 78 ore).Rorelseresultatet
okademed ndrmare2 miljon kronor till 5,3 miljoner kronor. Resultatetefter finansiellaposter
forblttradestill 1,7miljoner kronor (2010= 1,2mkr). Balansomslutningen
veixtefrin 94 tlll I59
miljoner kronor.Vid irets slut uppgick likvida medeli bolagettill 1,8miljoner kronor.
Riskbediimning.
Risker med vindkraftverken hanterasgenom garantierfrin leverantorerna,tecknadeserviceavtal med planerat underhill och genom attha vindkraftverken fjiirrovervakade for att minimera
driftstopp. Vindkraftverken iir ocksfl forsrikradefor maskinskador,ansvar mot tredje man och
produktionserszittning
vid llngre stopp.
Politiska och marknadsrisker.Den politiska risken dr svir att hanteramen bolaget zir med i
SvenskVindkraftforening vars verksamhetskall foretrridabranschen.El och certifikat varierar
over tid och genom att minga av Ledsjo Vinds vindkraftverk ingir i parker dzir dessahar en
styrelsesom hela tiden forsoker teckna blista mojliga avtal for sin produktion si minimeras
riskerna.Forsliljningensker ocksi till flera olika elbolag.
har bolagetredanfr6n dessstartforsokt hanteragenomlin frin aktieiigarna.
Riinterisk.Rdnterisken
zirpersonermed mingflrig kunskapoch
Personaloch styrelserisk.Styrelsenssammansdttning
erfarenhetav vindkraftverk och som i ovrigt har erfarenhetav att driva foretag. Aven om styrelsenzirforhflllandevisliten koper bolagetin de tjtinstersom behovs.
Framtidsutsikterna for Ledsjo Vind AB dr fortsattpositiva trots en just nu neditgiende pristrend gzillandeelforsiiljningoch elcertifikat.Som bekanthar det varit och f,r storasvdngningar
pi e1-och certiflkatmarknaden
och det innebzirattjust nu serprognosenfor 2012inte lika bra ut
som tidigare.Aven om elproduktionenhar okat kraftigt det gingna iret si ir det troligt att det
blir ett n6got sdmreresultat2012.
Mfllsrittningen zir att el- och certifikatavtal tecknas for de nzirmasteiren med ctrka 50 7o av
berziknadproduktion.Vidirets utging var huvuddelenav 2012 frs produktion rorlig. Ser man
till bolagetslingsiktiga ekonomi kan det ocksi vara pi plats att noteraatt det vid handelnmed
begagnadeverk blir allt tydligare att de dldre verken har betydandeovervdrden.
Gotene 2012-03-05
Styrelsen
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Styrelsenochverkstiillandedirektdrenf6r hiirmedavgefoljanderedovisningfor
ftirvaltningen
av bolagetunder2011-01-01- 20lI-12-31.
F6RVALTNINGSBEN,,iTTNT,SN
samtdiirmedf<irenligverksarnhet.
Bolagetdrivervindkraftverkochvattenkraftverk
iir bolasets19:e.
Verksamhetsaret
FLERARSOVNNSTTT
Omsiittning
Resultat
efterfinansnetto

20lr
13 993794
1740 051

2010
8 981 176
| l5l772

23
3

29
4

Soliditet(%)
(%)
Rorelseres

2008
2009
6 147148 7 504547
3 681 151
915746

2007
4 945 560
67932I

27
6

27
4

34
7

Fiirslagtill vinstdisposition
resultat
Balanserat
Aretsresultat

15504
1

fiirfogande
Till bolagsstiimmans

1550s

si att
Styrelsenftiresl8ratt resultatetdisponeras
I ny riikningdverfdres

1 55 0 5
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RESULTATR,,iKNING
20ll

20t0

Not
Riirelseintiikter
Nettooms?ittning
Summa intiikter
Riirelsekostnader
Ovriga extema kostnader
1
Personalkostnader
2
Nedskrivning av materiella och immateriella
anliiggningstillgingar
J
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat
Finansiellaposter
0vriga rdnteint?ikter
ochliknandeintiikter
Ovrigartintekostnader
ochliknandekostnader
Rtintordeltigama
4
Summafinansiellaposter
Resultatefter finansiellaposter
Bokslutsdispositioner
Avskrivningutciverplan
Resultatftire skatt
Skattpi 6retsresultat
Arets resultat

13993794
t3 993794

8 981176
8 981176

-2 697015
-288000

- l 183098
- 1 6 30 1 6

-5 7t6 06s

-4 308 202

-8 701080

-s 6s4316

5 292 714

3 326860

8 292
-2 4065r3
-l r54442
-3 5s2663

- r 0 s 48 1 4
-r 12t764
-2 175088

I 740051

1 tst 772

-r 734914

-t 144729

5 137

7 043

- 51 3 6

-7 043

| 490

0
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BALANSRAKNING
20ll

2010

Not

TILLGANGAR
Anliiggningstillgflngar
Vattenkraftverk
Vindkraftverk
Aktier
Summaanliiggningstillgingar
Omsiittningstillgingar
Kundfordringar
Skattefordringar
Ovrigakortfristigafordringar
Frirutbetkostnadero upplupnaintiikter
Likvida medel
Summaomsiittningstillgingar
SUMMA TILLGANGAR

5
5
6

76 s65
146960623
65 892

9t 497
89053063
7 292

147103080

891518s2

r 897rr7

2Ir7 441
0
0
6623t9
I s96034
4 375794

0
7 s26102
888425
r 837872
t2 149516
159252 596

93 s27 646

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Egetkapital
BundetEgetkapital
Aktiekapital
Pigiendenyemission
0verkursfond
Reservfond
Summabundetegetkapital
F'ritt Egetkapital
resultat
Balanserat
Aretsresultat
Summafritt egetkapital
SummaEgetkapital

2801s820

3 3367s0
0
1 58 0 83 5 0
500
19145600

15504
1
15505

l 5 504
0
15504

28 031325

L9 161 104

3 3367s0
708675
23 969895
500
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20tl
Obeskattadereserver
Ackumuleraderjveravskrivningar
Lfingfristigaskulder
Reversl6n
Len fren aktieiigarna
Summalingfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Ovrigaskulder
Upplupnakostnadero ftirutbetinttikter
Summakortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Stiillda siikerheter
Fiir egna skulder och avsiittningar
Fciretagsinteckningar
SiikerhetsciverlAtelse
Ansvarsfiirbindelser

KASSAFLONNSAN^q.I,YS
Resultat efter finansnetto
Avskrivningar
Betald skatt
Fdrviirv vindkraftverk och aktier
Fririindring fordringar
Fortindring aktiekapital och civerkursfond
Pigiende nyemission
Fdriindring skulder
Fiiriindring likvida medel

2010

12 554643

l0 819729

89035681
22 645980
ltl 681661

38 800490
t8 677 400
57 477 890

2 r9t 567
314798
4 437476
5l 126
6 984967

24 087
43 731
4 613 848
| 3872s7
6 068 923

ts9 2s2 596

93 s27 646

7 800000

rr2 30720r

7 800000
38 000000

mga

mga

20lr
| 74005r
5 7t6 06s
- 51 3 6
-6366729s
-7 53r 882
8 161545
708675
5 51 1 98 1 s
241838

2010

r rst 772
4 308202
-7 043
-29r39 s00
- r 3 7 7t 8 8
U

0
15820998
-9 242 759
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR
Viirderingsprinciper
I redovisningen
Vdrderingsprinciperna
ar ofiir?indrade
tilliimpasdennyadrsredovisningslagen.
mot fdregiende tr. Nettoomsiittningenavsersilda varor och tjiinster och redovisasvid
leveranstill kunden i enlighet med forstiljningsvillkoren.
Definitioner
Soliditeten under flerirsdversikten Ziregetkapital + 73,7 0/oav obeskattadereserveri%6 av
balansomslutningen.R<irelseresultatio/oiir rrjrelseresultatetgenom bolagetstotalakapital i
genomsnittx 100.
Noter
1. Arvode och kostnadsers?ittning
Ersiittning ftjr revisorsuppdragingir i <ivrigakostndermed

2010
19060

20ll
1 95 7 7

2. Anstiillda och personalkostnader
Bolagethar ingen anstiilldpersonal.
I erstittningartill styrelseningir utciverav 6rsstiimmanbeslutadearvodenftir styrelsearbeteZiven
mritesersiittningsamt ersiittningtill sekreterareoch VD enligt separatuppriittat avtal.
Ers?ittningartill styrelsen
SolveJohnsson
IngemarJohansson
Lennart Blomgren
JonasJohansson
Christer Berghem
Carl Sanddn
Catarina Akerblad
Annica Johansson
Summa ersiittningar
Ovriga socialaavgifter

2r7250
38209

24 844
3 18 0 0
32 000
9 350
9 900
1 13 9 5
9 900
2200
1 3 13 8 9
21 429

Summa

2s5 459

152818
8 000
2 198

Summa

10000
3 t40
L3 140

36000
70 000
50500
14250
15000
18000
1 35 0 0
0

Ovriga arvoden
Ovriga socialaavgifter

10 198
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2011

2010

3. Avskrivningar
Vindkraftverk,Oland5%oav I 190709
Vindkraftverkvid Anneltiv5Yoav 7 500000
av 2704 954
Vindkraftverkvid St Lund5%o
Vindkraftverkvid Lftngh5%oav 24 500 000
Vindkraftverkvid Entorp5Yoav 13 500000
5 Yoav 17 992701
VindkraftverkGoteneporten
298
637
Vattenkraftverk5%oav
Vindkraftverk,Skarstad5%oav 36 939 500
Vindkraftsverk,Ltingjum5o/oav 19375000
Summa

59 535
375000
r35 248
I 225 000
675000
900000
14932
| 84697s
484375

59535
375000
135248
1 225 000
675000
900000
t4 932
923 487
0

s 716065

4308202

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

r 154442

I I2I 764

Vattenkraffuerk
Ackumuleratanskaffningsviirde
Ingiendeanskaffningsviirde
Utgflendeackumuleratanskaffningsviirde

298637
298 637

298637
298 637

Ackumuleradeavskrivningar
Ing6endeavskrivningar
Aretsavskrivningar
Utgiende ackumuleradeavskrivningar

207r40
14932
222072

t92208
14932
207r40

76 565

91 497

5. Inventarier och installationer

Utgflendeplanenligtrestviirde

10
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2010

20ll

Vindkraftverk
Ackumuleratanskaffningsviirde
Ing6endeanskaffningsviirde
Aretsanskaffning
Utgiende ackumuleratanskaffningsviirde
Ackumuleradeavskrivningar
avskrivningar
IngAende
Aretsavskrivningar
Utgiende ackumuleradeavskrivningar

Utgiende planenligtrestviirde

r04327864
63608695
167936559

75 188364
29 139500
104327864

1527480r
5 70r r33

t 0 9 8 15 3 1
4293270

20 975934

t5 27480r

L46960625

89 053063

7 292
24 000
9 600
25 000

7 292
0
0
0
7 292

6. aktier
AB
35 aktieri Gdteneporten
120aktierLiingjumKraft AB
Drift AB
48 aktierTolvmanstegen
250 aktrerFjzir6sVindkraftparkAB
Summaaktier

65 892

7. Fiiriindring av egetkaPital
tv6 nyemissioner
Antal aktiervid 20116rsingdngvar 133470st 6250kr. Under2011pfrbdrjades
kr per aktie
235
lades
belopp
I denforstadkadesantaletaktiermed 13 347st 6260k. Av detta
i 6verkursfondoch 251<rperaktiei aktiekapitat.I den andradkadesarftaletaktiermed 15 000
och 25l<rperaktiei aktiekapital.
6360kr. Av dettabelopplades335kr per aktiei dverkursfond
st'
Totalaantaletaktiervrd20l1 arsutganguppgicktill 161817
Aktiekapital
Beloppvid 6retsinging
Nyemission
Dispositionenligtbeslut
av bolagsstZimman
Aretsresultat
Belopp vid flrets utgfing

Overkursfond

Balanserat
resultat

Reservfond

3 3 3 6 750 15808350
708675 8 161545

15503
0

500
0

0
0
0
0
404s42s 2396989s

0
1
15504

0
0
500
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8. Skuldertill kreditinstitut

20tl
Lingfri stigaskulderf<irfallerenligtftilj ande:
Mellantvi ochfem ar
Efterfem 6r

s6 598404
32437277
89 035681

2010
12931860
25 868630
38 800490

Gotene2012-02-29
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Min revisionsberiittelse

Thomas Lindell
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Revisionsbolag

Revisionsberflttelse
Till flrsstiimman
i LedsjiiVind AB
Org.nr556436-7281
Rapport om flrsredovisningen
Jaghar reviderat irsredovisningen for Ledsjo Vind AB fiir riikenskaps6ret201 1.
Styrelsens och verkstiillande direktiirens ansvar fiir flrsredovisningen
Det 6r styrelsenoch verkstdllandedirektoren som har ansvaretftir att uppriitta en irsredovisning som ger
en rzittvisandebild enligt irsredovisningslagenoch for den interna kontroll som styrelsenoch
verkstdllande direktoren bedomer iir nodviindig for att upprdtta en 6rsredovisningsom inte innehiller
vdsentligafelaktigheter,vare sig dessaberor pi oegentlighetereller pi fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar dr atttttalamig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Iaghar utfort revisionen
enligt InternationalStandardson Auditing och god revisionssedi Sverige.Dessastandarderkrziveratt jag
foljer yrkesetiskakrav samt planerar och utfor revisionen fiir att uppni rimlig sdkerhetatt
irsredovisningeninte innehrillervdsentligafelaktigheter.
En revision innefattaratt genomolika fltgiirderinheimtarevisionsbevisom belopp och annaninfotmation
i Arsredovisningen.Revisom viiljer vilka Stgiirdersom ska utfbras, bland annat genom att bedtjma
riskernafor vdsentligafelaktigheteri irsredovisningen,vare sig dessaberor pfl oegentlighetereller pi
fel. Vid dennariskbedomningbeaktarrevisom de delar av den internakontrollen som dr relevantafor
hur bolaget upprdttar 6rsredovisningenfor att ge en reittvisandebild i syfte att utforma
gransknings6tgzirdersom iir dndamAlsenligamed hiinsyn till omsttindigheterna,men inte i syfte att gora
ett uttalandeom effektiviteteni bolagetsinternakontroll, En revision innefattarocksi en utviirderingav
som har anvdntsoch rimligheteni styrelsensoch
bndamilsenligheteni de redovisningsprinciper
i
redovisningen,
liksom en utvdrdering av den overgripande
verkstiillande direktorensuppskattningar
presentationeni Arsredovisningen.
som grund for mina
Jag anseratt de revisionsbe'risjag har inhiimtatiir tillrtickliga och dndamSlsenliga
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har iirsredovisningenupprdttatsi enlighet med irsredovisningslagenoch ger en i
alla vdsentligaavseendenriittvisandebild av Ledsjo Vind ABs finansiellastiillning per 201I - 12-31 och
Forvaltningsberdttelsen
av dessfinansiellaresultatoch kassaflodenfor 6retenligt irsredovisningslagen.
5r forenlig med irsredovisningensovriga delar.
Jag tillstyrker ddrfor att irsstdmman faststiiller resultatriikningenoch balansrdkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
betriiffande
har jagdvenrevideratftirslagettill dispositioner
Utovermin revisionav irsrr:dovisningen
for
AB
Vind
Ledsjo
forvaltning
for
verkstdllande
direkt<irens
och
bolagetsvinst samtstyrelsens
et 20ll .
rdkenskapsir

t.t

Styrelsensochverkstiillandedirektiirensansvar
vinst,ochdet2ir
bolagets
betriiffande
till dispositioner
for forslaget
somharansvaret
Detiir styrelsen
styrelsen och verkstdllandedirektoren som har ansvaretfor forvaltningen enligt aktiebolagslagen'

Revisornsansvar
vinst
bolagets
betriiffande
till dispositioner
uttalamigomforslaget
Mitt ansvariir attmedrimlig siikerhet
och om forvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftjrt revisionen enligt god revisionssedi
Sverige.
Som underlag for mitt uttalandeom styrelsensfiirslag till dispositionerbetriiffande bolagetsvinst har jag
granskat om forslaget ?irforenligt med aktiebolagslagen'
Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihethar jag utiiver min revision av irsredovisningen
granskatviisentliga beslut, 6tgiirder och forhlllanden i bolaget for att kunna bedoma om n6gon
styrelseledamoteller verkstdllandedirektoren iir ersdttningsskyldigmot bolaget.Iaghar dven granskat
om n6gon styrelseledamoteller verkstiillande direktoren ph annatsiitt har handlat i strid med
irsredovisningslageneller bolagsordningen'
aktiebolagslagen,
Jag anseratt de revisionsbevisjag inhiimtat iir tillriickliga och iindamdlsenligasom grund for mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att drsstiimmandisponerarvinsten enligt f<irslageti forvaltningsber?ittelsenoch beviljar
styrelsensledamoter och verkstiillande direktdren ansvarsfrihetfor rdkenskaps6ret.

1 A

t+

Styrelseoch VD
Christer Berghem, f 1963,
styrelseledamot
Lantmdstare.Lantbrukare med inriktning pfl viixtodling och tillverkning av brtinslepellets.Arbetar ocksi i eget vindbolag med beflntligt och planeradevindkraftverk.
Aktieinnehav
: 242 akrier.
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 ordfcirandei
Svenskvindkraftforening i mflnga 6r. var en av grundarnatill Ledsjo vind.
Aktieinnehav: 933 aktier.
Ingemar Johansson,f 1944,
styrelseordfiirande
Har arbetatsom ekonomi-och administrationsansvarig
pAGciteneElforeningunder6ren 1986-2004.yar
under m6nga hr engageradi ett antal projekt under branschorganisationenSvensk Energi och den statliga Energimyndigheten.Ar iiven engageradsom styrelseordforandei det AktieTorgsnoteradebolaget
SwedeResourcesAB.
Aktieinnehav:1 700 aktier.
Jonas Johansson,f 1948,
styrelseledamot
Har varit heltidspolitiker under lflng tid och bland annatinnehaft ordfrirandeposteni Kommun-fullmiiktige, KommunfcirbundetSkaraborg,Liinsenergigruppenoch EU:s energikontor Viist. Var kommunalrid
i Gotene under 6ren 1982-1994.Nuvarande engagemangiir inom Svenska kyrkan samt ordforande i
HushillningssZillskapet
Skaraborgoch GoteneElforenrng.
Aktieinnehav: 1275 aktier.
Siilve Johnsson,f 1940,
styrelseledamot
Agronom. Har i olika befattningararbetatmed forskning och utvecklingsfrigor inom lant-bruksomridet
vid SverigesLantbruksuniversitet.
I egenskapav styrelseledamot
och under en tid som VD forAgroviist
AB medverkade han till att skapa en utvecklingsplattform genom samverkan mellan universitet, ndringsliv och samhiille for vdstra Sverige.Nuvarandeengagemangbest6rtill stor del i ideella foreningar
pi lokal och regionalniv6.
Aktieinnehav:1 980 aktier.
Catarina Akerblad, f 1957,
styrelseledamot
Jur. kand. med examen frfln GoteborgsUniversitet. Arbetar som utredare av korkorts-frigor pi Transportstyrelsenskontor i Mariestad. Catarina arbetadetidigare med samma typ av frflgor som liinsjurist
pfl Liinsstyrelseni Viistra Gotalandsliin. Fore det arbetadehon med familjejuridik pi Familjens jurist i
Falkoping. Catarina har ett fortroendeuppdragsom huvudman i SparbankenSkaraborg.
Aktieinnehav:I l0 aktier.
Carl Sand6n,f 1962,
styrelseledamot
Ekonom. Har under hren 1985-2002jobbat som aktiemiiklarehos SwedbankFK och D. CarnegieAB.
Carl ziridag VD och deliigarei fastighetsbolaget
VisionsgruppenAB och i InvestmentAB Botto som
iiger del i MajblommansFastighetsAB i Ulricehamn,LygnernVindAB och Ledsjo VindAB. Carl iir en
av de drivande krafterna i Nzitverketfor vindbruk i Kunssbackakommun.
Aktieinnehav: 1262 aktier via bolas.

Forslagtill DAGORDNING
vid Arsstdmmamed LedsjriVind pA Sdircivdrdshus1 maj 2012
ARENDEN:
1. Stdmmansoppnande
2. a) val av ordforandefdr stdmman
b) anmtilanav sekreterarefdr stdmman
c) val av tv6 justeringsmdn
3. Uppriittaoch godkdnnardstldngd
4. Godkdnnadagordning
5. FrAgaom stdmmanblivitbehorigensammankallad
av framlagd&rsredovisning
och revisionsberdttelse
6. Foredragning
7. Beslut:
a) faststdllaresultat-och balansrdikning
b) dispositionav bolagetsresultatenligtden faststtilldabalansrdkningen
c) ansvarsfrihetfor styrelsensledamoteroch verkstdllandedirekt6ren
8. Beslut:
a) att styrelsenfAr bemyndigandeatt fatta beslut om nyemissionoch
utgivandeav skuldebrev
b) iindringav bolagsordning
L

Beslut
a) att faststEillardntanfdr skuldebrevenAr 2013

10. Faststtillaantaletstvrelseledamoter
for styrelseoch revisor
arvoden,traktamentenoch reseersdttning
11. Faststdilla
och ovrigastyrelseledamoter(nuvarande:Lennaft
12.Valav styrelseordforande
Blomgren,ChristerBerghem, IngemarJohansson,JonasJohansson,Solve
Johnsson,Carl Sand6noch CatarinaAkerblad)
13. Revisorsval
14. Faststdllaarvodenfor valberedningen
15.Val av valberedning
LennarlBlomgrenoch IngemarJohansson
16. lnformationom verksamheten,
17. OvrigafrAgorsom stdmmanbeslutaratt ta upp
18. Stdmmanavslutas

to

Styrelsensfcirslagtill beslut
Punkt8a
Bemyndigandefor styrelseni Ledjii vind AB att besluta om
nyemissionav aktieroch utgivandeav skuldebrev.
.

'

.

.

.
.

.

styrelsenforeslaratt arsstdrmman
bemyndigarstyrelsenatt under tiden
fram till ndstkommandeArsstAmma,
fatta beslutom nyemissionav
aktier och utgivandeav skuldebrevutan foretrddesrdttfor nuvarande
aktieaigare.
Genombeslutmed stod av bemyndigandet
skallaktiekapitalet
kunna
okas med hogst375.000kronorgenom utgivandeav hogst 15.000nya
aktieroch skuldebrevvid fullteckning
Styrelsenbemyndigasatt utifrAnbefinfligtmarknadsvdrdeoch
forhallandeni dvrigtbestrimmade slutligavillkorenoch tidpunktfor
emissionen.
Syftetmed detta bemyndigandeairatt skapahandlingsfrihet
for
finansiering
av ytterligarevindkraftverkoch mojliggdradetta pA ett
snabbt och effektivtsdtt.
Utspddningseffekten
vid fullt utnyttjandeav bemyndigandetmotsvarar
cirka 9 %oav aktiekaoitaloch roster.
Styrelsen,eller den styrelsenutser,ska bemyndigasatt vidta de smdrre
justeringari bolagssttimmans
beslutsom kan visa sig er.forderliga
i
sambandmed registrering
vid Bolagsverket.
For giltigtbeslutunderdennapunkt krdvsatt stdmmansbeslutbitriids
av aktiedgaremed minst tvA tredjedelarav sAvdlde avgivnarosterna
som de vid stdmmanforetrdiddaaktierna.
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PunktB b
Andringav bolagsordning,
se kursiverad
text
LedsjoVindAktiebolag(publ.)
Org.nr.556436-7281

BOLAGSORDNING
$ 1 Firma
Bolagetsfirmadr LedsjoVindAB (publ).
$ 2 Styrelsens sdte
Styrelsenhar sitt stite i Gdtenekommun,V€lstraGotalandsldn
$ 3 Verksamhet
Bolagetskalldrivaelproduktionsamt idka ddrmedforenligverksamhet.
$ 4 Aktiekapital och antal utgivna aktier
Aktiekapitaletutgor liigst 4 000 000 kronor och hogst
@iee
16 000 000 kronor fordelatpd ltigst 160 000 och hdgst 640 000 aktier.
$ 5 Styrelse
StyrelsenskallbestAav 4 - 10 ledamoter.
$ 6 Revisorer
direktorens
samt styrelsensoch verkstdllande
Forgranskningav bolagetsArsredovisning
Dessavdljs
forvaltningutsesldgsten och hogsttvA revisorermed hogsttv& suppleanter.
pA Arsstdmmavarl fjdrdeAr intilldet Arsstiimmafor fjiirde&rethAllits.
$ 7 RdkenskapsAr
skallvara kalenderAr.
Bolagetsrdkenskaps&r
$ 8 Kallelse
ing. Kallelse till bolagsstdmma skall ske
i
genom annonseringiPosf- och lnrikesTidningarsamt pd bolagetswebbplats.Att kallelse
har skett skall annonserasi Dagens lndustri.
eller extra bolagsstdmmaddr frAga om dndring av bolagsordKallelsetill Arsstdrmma
ningenkommeratt behandlasskallske tidigastsex och senastfyra veckorfdrestdmman.
Kallelsetill annanextra bolagsstdmmaskallske tidigastsex och senasttvA veckorfore
stdmman.
$ 9 DeltagandepA bolagsstdmman
Aktiedgare, som vill deltaga pd bolagsstdmma,skall anmdla sig hos bolaget fore kl. 16.00
den dag som angetts i kallelsentill 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
skallfoljandedrendenforekommatill behandling:
P& &rsstirmman
1. val av ordforandevid stdmman
2. upprdttandeoch godkdnnandeav rostldngd
3. godkdnnandeav dagordning
4. val av en ellertvAjusteringsmdn
5. provningav om stdmmanblivitbehorigensammankallad
samt, i forekommandefall,
och revisionsberErttelse
av Arsredovisning
6. framldrggande
ing
ing och koncernbalansrdkn
koncernresultatrEikn
7. beslutom
samt, i forekommandefall,
av resultatrdkning
och balansrdkning
a) faststEillande
ing
ing och koncernbalansriikn
koncernresultatriikn
b) dispositionerbetrdffandebolagetsvinst ellerforlustenligtden faststtillda
balansrdkningen
direktoren
At styrelseledamoter
och verkstdllande
c ) ansvarsfrihet
18

8. faststdllande
av arvodentill styrelsenoch i forekommandefalt revisorer
9. faststeillande
av antaletstyrelseledamoteroch i forekommandefall antaletrevisorer
10. val av styrelseledamoter
samt i forekommandefall revisoreroch revisorssuppleanter
11. annat drendesom ankommerpA stdmmanenligt aktiebolagslagen
eller bolagsordnrngen
$ 11 Rcistrdtt
Vid bolagsstdmmafAr varje rostberdttigadrosta for fulla antaletav honom iigda och foretrdddaaktier.
$ 12 Avst?imningsf<irbehAll
Bolagetsaktierskallvara registreradei ett avstiimningsregister
enligt lagen(1g98:'1479)
om kontofdringav finansiellainstrument.
Denna bolagsordning d)rantagen av Arsstdmmani Ledsjl vind AB den 1 maj 2012.

Punkt9
Styrefsens fdrslag dr att rdntanpA skuldebrevenfor 2013 blir 6 %

Punkt13
Revisorsval
Tillvalav revisorinforkommandemandatperiod2012-01-01-2012-12-31(raikenskapshr 2012)foreslAsErnst& YoungAB med DamirMat6sasom huvudansvarig
revisoroch
Ulf Ulknersom revisorssuppleant.

Ovriginformation
Skuldebrevsboken: Utfdrdadeskuldebrevfors i ett separatregisterav bolaget.Andrade
uppgifterom adress,kontonummerfdr utbetalningmm. skallomgAendeanmdilas
tillAnnelieKarlsson,telefon0511-34 55 33 ellerper post, Box 81, Sgg21 Gotene.
Hemsida:Glom inteatt besokavAr hemsidapA internetwwwledsjovind.se
Ddr hittardu nyheteroch mAnadsvisser en summeringav varjevindkraftsverks
produktion.
produktion
Vindstatistik:Merastatistikom olikavindkraftsverks
hittardu pAwww.vindstat.nu

19

Aktiehandelmed bolagetsaktierpAAlternativaListan.
Frdrnoch med septembermdrnad
2011 handlasbolagetsaktier(unit)pd Alternativa
Handelsker 4 g6ngerper 6r under mars,juni, septemberoch
aktiemarknaden.
decemberminad.
Innandu b6rjarhandlamdrstedu registreradiq som kund hos Alternativa.
Du 96r
genom att klickapA kundregistrering
det enkeltoch kostnadsfritt
och skriv in din
personligainformation.
Postade underskrivna
blanketterna
och efter ndgradagar
f6r du bekreiftelse
via mail ndr du blivitregistrerad.
Blankettfinns pd Alternativas
hemsida, www.alternativa.se
ellertelefon08-67317 90
Kort beskrivning av hur man handlar med aktier (unit) pi Alternativa.
Dag 1 och 2 btirjar handeln med vad Alternativavalt att kalla forhandeloch
startaralltiden onsdagkl. 09.00och pdgArfram till torsdagkl. 16.00.Alternativa
Prisetfaststdllsdeirefteroch
tar ddrin kop och sriljordersvia ett auktionsforfarande.
kursen
handelsperiod
fram
den
Alternativa
handlar
till
under
resterande
detta blir
genomfdra
pA
kursen,
den faststdllda
till mdndagk|.16.00.Alla affiirer,som 96r att
genomfdrsdirekt.Det betyderatt koporder,som liggerpdreller over faststiilldkurs
verkstdlls,liksom motsvarandesziljorder,i sd stor utstrdckningsom det finns
salufordaaktieratt fordela.
som intefdtt igenom
Dag 3 och 4 sker orderlliggningtill faststdlldkurs. Sdiljare
kursenhamnatunderden kurs man lagt i
sin aktieaffdr,p.g.a.att den fastst€illda
pd den faststiilldakursen,om
sin siiljorder,har nu mojlighetatt liiggany sdiljorder
man accepteraratt sailjatill den kursen. Pi motsvarandesdrttkan kopare agera
Fdr sdvdl k6paresom s€iljaregdlleratt man fdr
som inte fdtt igenomsin aktieaffdir.
lov att 6ka antaletaktieri en order. De som foredraratt enbartliigga sdlj- eller
gor det underdessadagar.HandelnpAg6rmellan
koporderndr kurseniir faststailld
k l o c k a n0 9 . 0 0t i l l 1 6 . 0 0 .
regler
Dag 5 skickar Alternativaut avrdkningsnotor.Dettaskerenligtfaststdillda
det finns salufordaaktieratt fordela.DiirefterfAr
beroendep€ri vilkenutstrdickning
likvid.
kopareaktierin pdrsitt VP-kontoellerdepAoch s€iljareerhdrller

Ovrigt.

tir 250 kronorellervid st6rre affdrer1 o/o
Minimicourtage
Kop-och sdiljorderkan ldggaspd fyra olikasditt:
hemsida: www.alternativa.se
1. PdrAlternativas
2 . V i a e - m a i l t i l l :i n f o @ a l t e r n a t i v a . s e
3. Via telefon:08-67317 90
114 53 Stockholm
Grevgatan39,
aktiemarknaden,
4. Via brev:Alternativa
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Invignina
gvFjeirAs
vindkraftspark

rnvigning
av Kungsbackas
forstavindkraftspark,
tisdagen
den1 m aj,2012,
Program
1 4 , 3 0Sa m li n g& e n kl a refo rtri ri nmed
g Spanskt
tem a
1 5 , 1 5I n v i g n i n g sta
a vLR i ksd a g sman
OLaJohansson,
Center n
1 5 , 3 0Ag n e taB o rj e sso R
n ,i ksd a g skvinna,
M iLjopar tiet
de Gr ona
75,4OCarLArnePedersen,
Vd VarbergEnergi& Vice0rdf,SvenskVindkraftforening
I5,45 PerCarlsson,
SiiLjchef
Triventus
WindPowerAB
1 5 , 5 0M i k a eH
l e n ri kssoSna, l e sMa n ager
Scandinavian,
Gamesa
windsweden
1 6 , 0 0S L u pt 6 i n vi g n i n g
Avresamot efterfoLjande
aktiviteter,
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