






















Styrelsens beslut om nyemission
Styrelsen i Ledsjö Vind AB, 556436-7281, har med stöd av bemyndigandet lämnat på årsstämman
den 28 april 2016, beslutat att nyemittera aktier igenom en företrädesemission och därmed öka
aktiekapitalet enligt följande:
Företrädesemission
 Att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 20 000
aktier envar med kvotvärde 25 kronor. Till varje aktie ska ett skuldebrev om 140 kronor vara
kopplat.
 Aktieägarnas rätt till teckning ska skyddas genom att de som på avstämningsdagen är registrerad
som aktieägare i Ledsjö Vind AB för varje befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. För teckning
av en (1) ny aktie och skuldebrev krävs det tio (10) teckningsrätter. Därmed kan högst 16 181
aktier och skuldebrev fördelas med hjälp av teckningsrätter. De aktier och skuldebrev som vid
emissionens avlutande inte tecknats med stöd av teckningsrätter får i första hand tecknas av
sådana som tecknat sig med stöd av teckningsrätter, i andra hand får övriga privata såväl som
institutionella investerare som tecknat sig i emissionen tilldelning av aktier och skuldebrev.
 Avstämningsdag är den 12 oktober 2016.
 Att teckning av aktier och skuldebrev ska ske på särskild anmälningssedel senast den 1 november
2016.
 Att betalning för nya aktier och skuldebrev skall ske senast den 1 november 2016.
 Teckningskursen ska vara 70 kronor per aktie och 140 kronor per skuldebrev därmed skall högst
1 400 000 kronor betalas för de 20 000 aktierna, och 2 800 000 kronor för 20 000 skuldebrev.
 De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2016 och
skuldebreven berättigar till av årsstämman beslutad ränta från utgivningsdagen.
 Att styrelsen beslutar om fördelning vid eventuell överteckning.
Götene den 6 september 2016
Styrelsen i Ledsjö Vind AB

Affärsidé och organisation


Ledsjö Vind har som affärsidé;
- att i ett långsiktigt perspektiv förvärva och förvalta ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för
förnyelsebar energi, främst vindkraft.
- att vara en stark lokal aktör och ett intressant alternativ även för de som vill göra mindre
investeringar.

Verksamhet
Verksamheten består i att företaget är hel eller delägare i elva
vindkraftverk. Dessa är placerade från Öland i öst, Landskrona i
söder, till Härjedalen i norr, men med koncentration av anläggningar i
Västergötland.

Hedagården, Tågarp



Inbjudan att teckna aktier





Ledsjö Vind AB köpte under sommaren ett Enercon vindkraftverk på 1,5 MW, som är beläget på Hedagården
i Tågarp. Vindkraftverket är byggt år 2002 och producerar cirka 3,5 miljoner kilowattimmar per år. Enligt
köpeavtalet tillfaller intäkterna bolaget från elproduktionen per 1 juli. Säljare var ett engelskt investmentbolag
och köpeskillingen uppgick till 2 MSEK.
I samband med förvärvet har bolaget ingått ett samarbetsavtal med ägare av ytterligare två vindkraftverk av
samma fabrikat och storlek i samma område, som också uppfördes år 2002, med syfte att främst reducera
driftkostnaderna. Tack vare de lägre driftskostnaderna och ett förhållandevis förmånligt pris på verket är
styrelsen övertygad om att det för Ledsjö Vind är en mycket bra investering. Det nya verket ger ett positivt
kassaflöde redan från övertagandet.
För att finansiera förvärvet av vindkraftverket i Tågarp, men också för att stärka upp bolagets balansräkning
har styrelsen beslutat nyemittera aktier med vidhängande skuldebrev, så kallade units. Bolagets största
aktieägare och styrelsens ledamöter har deklarerat att de kommer att teckna sina respektive andelar och
styrelsen hoppas givetvis att även övriga aktieägare kommer att göra detsamma liksom att utnyttja möjligheten
att teckna fler units enligt vidhäftande Anmälningsblankett.
Elpriset kommer med all sannolikhet att på sikt öka. Att i rådande läge investera i befintliga vindkraftverk
som kan förvärvas till ganska bra priser måste på sikt vara en väldigt bra affär. I och med att verken står där de
står vet vi också vad vi kan förvänta oss i elproduktion de närmaste åren.
Välkommen att teckna aktier.
Lennart Blomgren
VD i Ledsjö Vind AB

Styrelse i Ledsjö Vind
Ingemar Johansson, styrelseordförande
Lennart Blomgren
Susanne Andersson
Carl Sandén
Sölve Johnsson
Mats Mattsson
Christer Berghem

Så här tecknar du units

Har du aktierna på VP-konto nyttjar du dina
teckningsrätter genom betalning av aktier enligt
bifogade, Anmälningssedel 1.
Har du aktierna på en aktiedepå följer du
bankens eller förvaltarens instruktioner.
Anmälningssedel 2 på baksidan använder du om
du vill teckna fler units än du har teckningsrätter
till.

Ytterligare information och fullständiga villkor för emissionen kan beställas från eller laddas ner på:

Ledsjö Vind AB (publ)

Box 81
533 21 GÖTENE






Tel 0511-34 55 00
www.ledsjovind.se

Undantag från prospektskyldighet




Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende
nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument –
Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av
erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod.





SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Anmälningssedel för teckning av aktier i Ledsjö Vind AB (publ) utan företrädesrätt.
Teckningstid:

17 oktober – 1 november 2016

Teckningskurs:

210 kr kronor (inkl. skuldebrev)

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej
från föranmäld depå/VP-konto.
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Likviddag:

OBS! Denna
anmälningssedel ska ej
användas om du avser att
enbart använda dina
teckningsrätter för teckning
i emissionen.

Fullständig information samt villkor framgår av informationsmaterial utgivet i oktober 2016 av styrelsen i Ledsjö Vind AB (publ). Vid en bedömning av
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker
genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.Ledsjovind.se.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/Ledsjo2016 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

Tecknare med depå: För att
åberopa subsidiär
företrädesrätt måste
teckningen gå via samma
förvaltare som teckningen
med företrädesrätt.

stycken aktier i Ledsjö Vind AB (publ) till ovan
angiven teckningskurs.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
VP-Konto:

0

0

0

eller

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Aktierna är inte noterade på en reglerad marknadsplats och kan inte förvaras på en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett
investeringssparkonto (ISK).

Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Land:

Ort och datum:

Telefonnummer:

C. Om tecknaren är en juridisk person
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga personer anges nedan.
Ägarförhållanden
Namn (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Namn (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

D. Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis
bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.

Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

E. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna
teckningssedel.

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.

Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.
Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller
emittenten samarbetar med.

Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.

Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av
investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.

Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd
enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn**
**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

Underskrift

F. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller skannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

