Årsredovisning 2014
Ledsjö Vind AB (publ)
Box 81, 533 21 Götene
Org.nr. 556436-7281

Verksamhetsåret 20140101–20141231

INBJUDAN och KALLELSE
Till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 23 april 2015 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 Fredrik
Sandberg redaktör för tidningen Elbilen. Fredrik kan det mesta om nutidens och framtidens
elbilar. En elbil kommer att finnas på plats för demonstration.
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 15 april 2015, dels anmäla sitt deltagande senast
onsdagen den 15 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. Sådan registrering skall vara verkställd senast
onsdagen den 15 april 2015 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 2015
- 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 27 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 2015
Ledsjö Vind AB
Styrelsen

Styrelsen och verkställande direktören för

Ledsjö Vind AB
Org nr 556436-7281
får härmed avge
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte anges.
Verksamheten
Ledsjö Vind AB, organisationsnummer 556436-7281 med säte i Götene, är en långsiktig investerare i
förnybar energi. Bolagets mål är att expandera med en stabil ekonomisk grund som bas.
Verksamheten består i att företaget är hel - eller delägare i 10 vindkraftverk. Dessa är placerade
från Öland i öst, Landskrona i söder, Härjedalen i norr och Strömstad i väst.
Viktiga förhållanden
Företaget ägs av 526 aktieägare och handel med bolagets units (aktie plus skuldebrev) sker
på Alternativa aktiemarknaden vid 4 tillfällen per år.
Ägarförhållanden
Enskilda ägare med ett innehav överstigande 10 % av aktierna är Götene Elförening ek.för.
Produktion
Bolagets elproduktion har under året ökat marginellt till 27 797 MWh ( 27 559 MWh år 2013)
Det relativa vindenergiinnehållet uppgick till 104 % av vindstatistikens "normalår" , vilket beräknas
som ett genomsnittsvärde från de senaste 15 åren.
* Vitsippan på södra Öland producerade 511 MWh (393)
* Stora Lund utanför Götene producerade 538 MWh (565)
* Annevind utanför Landskrona produserade 1 856 MWh (1 659)
* Långå I Häljedalen producerade 3 438 MWh (3 827)
* Entorp utanför Skara producerade 1 921 MWh (1 838)
* Göteneporten producerade 2 151 MWh (2 111)
* Skarstad nordost om Vara producerade 5 462 MWh (5 596)
* Längjum sydöst om Vara producerade 3 125 MWh (3 198)
* Fjärås söder om Kungsbacka producerade 5 758 MWh (5 484)
* Tolvmanstegen utanför Strömstad producerade 2 983 MWh (2 827)
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
* Styrelsen har fortsatt aktivt arbetat med översyn av räntevillkoren.
* Utökad focus på kostnader för drift, underhåll och försäkringar.
* Växellådsbyte på Stora Lund. Täcks till stor del av försäkring.
* Planmässiga avskrivningar ändras till 25 år.
* Avsättning sker med 82 tkr för framtida återställande av mark.
* Fortsatt arbete med certifiering för att erhålla "Gröna Element"
* Nettning - förutsättningar och möjligheter diskuteras i styrelsen
* Generatorproblem på Långå årsskiftet 2013/2014 medförde stillestånd cirka 3 veckor
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
* Verksamhetsårets två första månader har inletts med god produktion
* Pressade priser på både producerad elenergi och elcertifikat.
* Kortslutning i generator på Annevind innebar stillestånd under nästan 6 veckor.
* Nytt fullserviceavtal tecknat avseende Fjärås.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

2014
13 190
2 501
54
134 479
28 049
7 020
24,3
0,2
1,9

2013
14 553
2 415
-2 321
141 185
28 031
5 864
23,0
-7,2
1,7

4

2012
12 872
1 320
-4 295
149 540
28 031
7 456
22,8
-12,6
0,9

2011
13 994
5 293
1 740
159 253
28 031
5 460
23,4
4,7
3,3

2010
8 981
3 327
1 152
93 528
19 161
7 635
29,0
4,2
3,6
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Försäljning och resultat
Nettoomsättningen minskade till 13,2 mkr (14,5)
Intäkt per kilowattimme, kWh, var 46 öre (53)
Rörelseresultatet ökade till 2,5 mkr (2,4)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,054 mkr (-2,3)
Likvida medel vid årsskiftet var 2,0 mkr (1,3)
Balansomslutningen minskade till 134,5 mkr (141,2)
Kommentarer till bokslutet
Styrelsen har under 2014 gjort en ny bedömning av livslängden för vindkraftverk och skriver numera av under 25 år.
Detta tillsammans med ett hårt arbete för att minska lånekostnaderna gör att resultatet är positivt 2014.
Dessvärre är elpriserna lägre 2014 än 2013 och det gör att omsättningen minskar trots en högre produktion.
Soliditeten i bolaget ökar i takt med att amorteringar på lån görs.
Miljö
Ju mer dramatiska klimateffekterna blir, desto fler bör kunna förstå nödvändigheten
av att styra över till miljövänlig energiproduktion såsom vindkraften.
När detta sker kommer miljövänlig elproduktion att uppvärderas och gynnas via
ekonomiska styrmedel. Detta kräver politiska beslut för att priserna på utsläppsrätter
och ursprungsgarantier ökar.
Riskbedömning
En investering i bolaget utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. De risker som
styrelsen ser som betydelsefulla är bolagsrisk, elpris- och elcertifikatsrisk, ränterisk och risk med vind.
Bolagsrisken avser att bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning,
administration och kapital.
Elpris- elcertifikatsrisken avser svårigheten med att med säkerhet fastslå den framtida prisutvecklingen.
All produktion av miljövänlig elenergi, elcertifikat och ursprungsgarantier säljs på den öppna marknaden.
Elcertifikaten har införts av riksdagen för att stödja utbyggnaden av miljövänlig elproduktion.
Kvotplikten bestäms av regeringen som därmed indirekt styr prisutvecklingen på certifikaten.
Ränterisken föreligger eftersom företagets affärsidé 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 påvekas 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 fokusi sitt interna arbete på "att hitta bra
vindlägen",
Framtidsutsikterna för Ledsjö Vind AB är svagt positiva efter ytterligare ett år med låga priser,
det lägsta på sju år. Den handel börshandel som förekommer avseende de närmaste
åren indikerar elpriser i intervallet 28 - 30 öre per kWh. Elcertifikaten bedöms stiga efter
Energimyndighetens troliga förslag om höjda kvotplikter från 2016. Möjligheten att belåna nya
investeringar har 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 liksom en
ökad prestanda och längre livslängd.
Styrelsens tidigare uttalade vision om att öka produktionen till 40 GWh kvarstår.
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel enligt nedan
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

15 510
17 281 995
18 167
17 315 672 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning

17 315 672 kr
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RESULTATRÄKNING
tkr
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Not

2014

2013

3

13 190
13 190

14 553
14 553

4
5

-3 774
-297

-3 137
-318

-6 618
-10 689

-8 683
-12 138

2 501

2 415

2
-2 449
-2 447

8
-4 744
-4 736

54

-2 321

-30

2 323

24

2

-24
18

-2
–

18

0

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

9

Årets resultat

6
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BALANSRÄKNING
tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

129 353
129 353

135 971
135 971

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

11
12

76
18
94

66
–
66

129 447

136 037

662
971
1 374
3 007

531
1 020
2 279
3 830

2 025

1 318

5 032

5 148

134 479

141 185

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Kassa och bank

14

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7
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BALANSRÄKNING
Not

2014-12-31

2013-12-31

4 045
6 688
10 733

4 045
6 688
10 733

17 282
16
18
17 316

17 282
16
0
17 298

28 049

28 031

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (161 817 aktier)
Reservfond

15

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

16

5 961

5 931

Avsättningar
Övriga avsättningar

17

82
82

–
0

70 639
22 646
93 285

76 426
22 646
99 072

5 820
86
179
824
193
7 102

6 336
58
52
1 132
573
8 151

134 479

141 185

116 691
Inga

128 131
Inga

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18
19

20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

21

8
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KASSAFLÖDESANALYS
tkr

Not

2014

2013

2 501
6 618
82
9 201

2 415
8 683
–
11 098

2
-2 449
-24

8
-4 744
-3

6 730

6 359

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

823
-533
7 020

-431
-64
5 864

Investeringsverksamheten
Förvärv av övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10
-10

–
0

-6 303
-6 303

-5 967
-5 967

707
1 318
2 025

-103
1 421
1 318

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

22

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9
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Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigate redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna
sammanfattas nedan.

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 årsredovisning (K3).

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion av el från vindkraft.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.
Försäljning
Försäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som
produktion sker.
Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.
Handelsvaror
Intäktsredovisning sker efter att en avräkning erhållits från förvaltningsbolaget för respektive vindkraftverk.
Eftersom förvaltningsbolaget måste invänta fakturor och kreditnotor från berörda parter kommer avräkningarna en
månad i efterskott, men alla avräkningar som avser aktuellt räkenskapsår periodiseras in som intäkt.
Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten
Övriga rörelseintäkter.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Leasing
Företaget har inga leasade tillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Företaget har inga anställda, men under denna punkt hamnar ersättning till styrelse och VD. Kortfristiga
ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som
förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs
löpande.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den
outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Företaget har inga pensionsplaner.
10
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Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och
liknande resultatposter.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på
avtal skrivs av över avtalstiden.
Följande nyttjandeperioden tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vindkraftanläggningar 25 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för
hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor
före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är
förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller
kassagenererande enhet.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde,
se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har
förändrats.

11

Ledsjö Vind AB
Org nr 556436-7281

10 (17)

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt
konsulttjänster.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter
under det räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och
ursprungsgarantier). Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel
eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller
försäljning.
Elcerfikat och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas
enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.
För närvarande säljs elcertifikaten och ursprungsgarantierna i samma takt som de produceras och därför uppstår
ingen tillgångar över årsskiftet.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med
tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund eller avräkning har kommit från
kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalenlig skyldighet att
betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom
erhållande eller erläggande av betalning.
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Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när
instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället.
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar.
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde. Det innebär att leverantörsskulder som har kort
förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
Derivatinstrument
Företaget använder en ränteswapp för att säkra ränterisker.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella
poster .

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om
det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt
redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla
aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.
Avsättningen för återställande av mark avseende vindkraftverk byggs upp över tillgångens nyttjandeperiod.
Därmed ingår inte heller dessa in anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.
Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets förpliktelser
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Övrigt
Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande
räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
Avsättning för återställande
Värdering av avsättning för återställande av mark avseende företagets vindkraftverk baseras på långfristiga
kassaflödesprognoser av framtida utgifter. Dessa prognoser inkluderar uppskattning om utgifternas storlek och
när i tiden dessa beräknas utfalla. Sådana beräkningar präglas av större osäkerhet eftersom utgiften ligger långt
fram i tiden.
Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa
testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper . Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av
nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa
uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende
framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och
skulder och motsvarande skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
Ändrade avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar
Företaget har under året gjort en ny bedömning av livslängden för vindkraftverk. Bolaget har tidigare gjort
planmässiga avskrivningar under 20 år men från 2014 har avskrivningstiden förlängts till 25 år.
Derivatinstrument
Ingen hänsyn har tagits för den differans som uppstår vid omräkning av ränteswappen eftersom beloppet inte
anses som väsentligt.
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Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Elförsäljning
Nettoomsättning exkl. punktskatter

Not 4

2013
14 553
14 553

2014

2013

31
31

56
56

2014

2013

245
8
253

265
8
273

Ersättning till revisorer

Revisionsbyrå
Revisionsuppdraget
Summa

Not 5

2014
13 190
13 190

Löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga arvoden
Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör

Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

–

–

(-)

(-)

44
44

45
45

2014

2013

1
6
7

1
6
7

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2014
2
2

Ränteintäkter från övriga företag
Summa

Not 7

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till övriga företag
Summa

Not 8

2013
8
8

2014
-2 449
-2 449

2013
-4 744
-4 744

2014
-30
-30

2013
2 323
2 323

Bokslutsdispositioner

Överavskrivningar
Summa
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Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skattekostnad

2014
-24
18
-6

2013
-2
–
-2

24

2

-5
-19
-24

0
-2
-2

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014
174 582
174 582

2013
174 582
174 582

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-38 611
-6 618
-45 229

-29 928
-8 683
-38 611

Redovisat värde

129 353

135 971

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2014
66
10
76

2013
66
–
66

76

66

andelar

2014

2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde
Antal
Företag

Org nr

Göteneporten AB

556765-6516

35

7

7

Längjum Kraft AB

556843-5690

120

24

24

Tolvmanstegen Drift AB

556855-7200

48

10

10

Fjärås Vindkraftpark AB

556731-4388

250

25

25

Långå Vindkraft AB

556967-2511

200

10

–

76

66

Not 12 Uppskjuten skattefordran

Avsättningar för återställande
Redovisat värde

2014
Temporär Uppskjuten
skillnad
skuld
–
–

Uppskjuten
fordran
18
18

Temporär
skillnad
–

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014
1 179
5
82
108
1 374

Upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster
Redovisat värde
17

2013
2 180
7
67
25
2 279

2013
Uppskjuten
skuld
–

Uppskjuten
fordran
–
0
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Not 14 Kassa och bank
Disponibla tillgodohavanden

2014
2 025
2 025

2013
1 318
1 318

Not 15 Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Redovisat värde

Aktiekapital
4 045

Uppskrivningsfond
–

Reservfond
6 688

Överkursfond
17 282

4 045

0

6 688

17 282

2014
5 961
5 961

2013
5 931
5 931

Balanserat
resultat
16
18
34

Summa
Eget kapital
28 031
18
28 049

Not 16 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Redovisat värde
I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 17 Övriga avsättningar
Redovisat värde 2013
Ingående redovisat värde 2014
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2014

Omstrukturering
0

Återställning
0

Avbrottsersättning
0

Deponikostnader
0

Övrigt
0

Totalt
0

0
–
0

0
82
82

0
–
0

0
–
0

0
–
0

0
82
82

Not 18 Långfristiga skulder
Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

2014
23 280
47 359
70 639

2013
23 413
53 013
76 426

2014
22 646
22 646

2013
22 646
22 646

Not 19 Övriga skulder
Lån från delägare
Redovisat värde

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014
32
124
37
193

Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
Redovisat värde

18

2013
32
460
81
573
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Styrelse och VD
Styrelse
VD
Christer Berghem, f och
1963,

Mats Mattsson,
f 1960,
Ingenjör.
Mats har
arbetet hela sitt yrkesliv med
styrelseledamot
energifrågor
och elnätsfrågor.
Har
underMats
drygthar
20 arbetet
år arbetet
Vattenfall
Ingenjör.
helapåsitt
yrkesliv AB
med
inom
olika befattningar
för att 2006 börja som
energifrågor
och elnätsfrågor.
elnätchef
lokala
MariestadHar underpå
drygt
20 energibolaget
år arbetet på Vattenfall
AB
Töreboda
AB. för att 2006 börja som
inom olikaEnergi
befattningar
Mats
har flerårig
erfarenhet
från både
elnätchef
på lokala
energibolaget
Mariestadsamhällsstyrda
Töreboda Energioch
AB.kommersiella bolag och arbetar
idag
VD på Götene
Elförening.
Matssom
har flerårig
erfarenhet
från både
Aktieinnehav:
samhällsstyrda-och kommersiella bolag och arbetar
idag som VD på Götene Elförening.
Catarina
Åkerblad,
f 1957,
Aktieinnehav:
styrelseledamot
Jur. kand.
med
examen från Göteborgs
Catarina
Åkerblad,
f 1957,
Universitet.
Arbetar på Väg- och järnvägsavd.,
styrelseledamot
Transportstyrelsen,
arbetade
Jur. kand. medGöteborg.
examen Catarina
från Göteborgs
tidigare
som Arbetar
länsjuristpåpåVägLänsstyrelsen
i Västra
Universitet.
och järnvägsavd.,
Götalands
län. Före
det arbetade
med
Transportstyrelsen,
Göteborg.
Catarina hon
arbetade
familjejuridik
på Familjens
jurist i Falköping.
tidigare som länsjurist
på Länsstyrelsen
i Västra
Catarina
ett det
förtroendeuppdrag
som
Götalands har
län. Före
arbetade hon med
huvudman
i Sparbanken
Skaraborg.
familjejuridik
på Familjens
jurist i Falköping.
Aktieinnehav:
Catarina
har 110
ettaktier.
förtroendeuppdrag som
huvudman i Sparbanken Skaraborg.
Carl
Sandén, f 1962,
Aktieinnehav:
110 aktier.
styrelseledamot
Ekonom.
under åren 1985-2002 jobbat som
Carl
Sandén,Har
f 1962,
aktiemäklare
hos Swedbank FK och D. Carnegie AB.
styrelseledamot
Carl
är idag
ochåren
ägare
i fastighetsbolaget
Ekonom.
HarVD
under
1985-2002
jobbat som
Visionsgruppen
och delägare
Investment
AB
aktiemäklare hosAB
Swedbank
FK ochi D.
Carnegie AB.
Böttö
ägerVDdeloch
i Lygnern
AB och Ledsjö
Carl ärsom
idag
ägare Vind
i fastighetsbolaget
Vind
AB. Carl är AB
styrelseledamot
Vind AB
Visionsgruppen
och delägarei iBräckan
Investment
som
via äger
Inv. AB
Böttöägs
som
delBöttö.
i Lygnern Vind AB och Ledsjö
Aktieinnehav:10
142 aktier via iInv.
AB Böttö
Vind
AB. Carl är styrelseledamot
Bräckan
Vindoch
AB
BräckanV
som ägs via Inv. AB Böttö.
Aktieinnehav:10 142 aktier via Inv. AB Böttö och
BräckanV

styrelseledamot
Lantmästare.
Lantbrukare
med inriktning på
Christer
Berghem,
f 1963,
växtodling
och tillverkning av bränslepellets.
styrelseledamot
Arbetar
också i eget
vindbolagmed
med inriktning
befintligt och
Lantmästare.
Lantbrukare
på
planerade
växtodling vindkraftverk.
och tillverkning av bränslepellets.
Aktieinnehav:
Arbetar
också i 242
egetaktier.
vindbolag med befintligt och
planerade vindkraftverk.
Lennart
Blomgren,
1944,
Aktieinnehav:
242f aktier.
VD och styrelseledamot
Veterinär,
lantbrukare
Lennart
Blomgren,
f 1944, och förvaltare av
vindkraftverk.
Det
första vindkraftverket byggdes
VD och styrelseledamot
påVeterinär,
Erikstorp 1989
och är alltjämt
lantbrukare
och i produktion.
förvaltare Har
av
varit
ordförande
i Svensk
Vindkraftförening
vindkraftverk.
Det första
vindkraftverket
byggdesi
många
år. Var1989
en av
grundarna
till iLedsjö
Vind. Har
på Erikstorp
och
är alltjämt
produktion.
Aktieinnehav:
933
aktier.
varit ordförande i Svensk Vindkraftförening i
många år. Var en av grundarna till Ledsjö Vind.
Ingemar
Johansson,
f 1944,
Aktieinnehav:
933 aktier.
styrelseordförande
Har Johansson,
arbetat f 1944,
som
ekonomioch
Ingemar
administrationsansvarig på Götene Elförening
styrelseordförande
under
1986-2004.
många och
år
Har åren
arbetat
somVar under
ekonomiengagerad
i
ett
antal
projektElförening
under
administrationsansvarig
på Götene
branschorganisationen
Energi många
och den
under åren 1986-2004.Svensk
Var under
år
statliga
Energimyndigheten.
engagerad
i
ett
antalStyrelseordförande
projekt
underi
det
delägda Tolvmanstegen
Drift AB.
branschorganisationen
Svensk
Energi och den
Aktieinnehav:
1 700 aktier. Styrelseordförande i
statliga
Energimyndigheten.
det delägda Tolvmanstegen Drift AB.
Sölve
Johnsson, f11940,
Aktieinnehav:
700 aktier.
styrelseledamot
Agronom.
Harf i1940,
olika befattningar arbetat med
Sölve
Johnsson,
forskning
och utvecklingsfrågor inom lantstyrelseledamot
bruksområdet
Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Agronom. Harvidi olika
befattningar
arbetat med
Har
medverkat
att skapa Agroväst
en
forskning
och till
utvecklingsfrågor
inom ABlantutvecklingsplattform
genom Lantbruksuniversitet.
samverkan mellan
bruksområdet vid Sveriges
universitet,
näringsliv
samhälle
för AB
västra
Har medverkat
till attoch
skapa
Agroväst
en
Sverige.
Nuvarande
engagemang
består
till
stor
del
utvecklingsplattform genom samverkan mellan
iuniversitet,
ideella föreningar
lokalsamhälle
och regional
nivå.
näringslivpåoch
för västra
Ledamot
av engagemang
Kungl.
Skogs-till stor och
Sverige. Nuvarande
består
del
Lantbruksakademien.
i ideella föreningar på lokal och regional nivå.
Aktieinnehav:av2 180 aktier.
Ledamot
Kungl.
Skogsoch
Lantbruksakademien.
Aktieinnehav: 2 180 aktier.

Mats Mattsson, f 1960,
styrelseledamot
Mats Mattsson, f 1960,
styrelseledamot
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Större aktieägare
Namn
Götene Elförening
KRESAM Lars Tarre
Investment AB Böttö
Dala Krossmaskiner
Götene Församling
Sölve o Christina Johnsson
Kjell o Hild-Sofie Gustavsson
Bo Nilsson
Åke Svensson
Mats Emilsson

Antal
26.477
12.500
10.142
5.500
5.500
3.610
3.540
2.816
2.145
2.040
74.270

Procent
16,36
7,72
6,27
3,40
3,40
2,23
2,19
1,74
1,33
1,26
45,90

Energi anges i kilowattimmar (kWh)

Effekt anges i watt (W)

1 kWh = 1 000 Wh
1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh

1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W
1 GW = 1 000 000 000 W

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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Exempel på att vindkraftverk inte slår ihjäl svalor.
Ungarna lämnar boet som är på lampan ovanför dörren. Andra året i följd.”
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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
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Förslag till DAGORDNING
vid årsstämma med Ledsjö Vind på Lundsbrunns kurort 23 april 2015
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 2015
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 företrädesrätt 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 vindkraftverk 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
bolagsstämmans 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 2015. Styrelsen gör bedömningen
att bolagets lönsamhet för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en
konsolidering eftersträvas.
Punkt 14

Arvode för valberedningen
Styrelsen föreslår oförändrar sammanlagt 5 000:- kronor. Sammankallande ersätts
med 3 000:- kronor och vardera övrig ledamot 1 000:- kronor.

Valberedningens förslag
Punkt 10
Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter i styrelsen
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Arvode för valberedningen
Styrelsen föreslår oförändrar sammanlagt 5 000:- kronor. Sammankallande ersätts
med 3 000:- kronor och vardera övrig ledamot 1 000:- kronor.

Valberedningens förslag
Punkt 10
Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter i styrelsen
Punkt 11
Valberedningen föreslår oförändrade principer gällande storleken på arvoden och
ersättningar för 2015. 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 2015 är omval på samtliga
ledamöter, utom Catarina Åkerblad som avböjt återval. Förslag på omval av,
ordförande Ingemar Johansson samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer
Berghem, Sölve Johnsson, Mats Matsson och Carl Sanden och nyval av Susanne
Andersson
Punkt 13
Till revisor i Ledsjö Vind AB föreslås Ernst & Young AB med Damir Matesa som
auktoriserad revisor.
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Vindkraftverk Grönhögen Södra Öland

Box 81
533 21 Götene
Telefon 0511-34 55 00
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