PRESSMEDDELANDE
Bokslutskommuniké för 2012
Ledsjö Vind är ett energibolag som har sin bas i Götene. Bolaget äger/ deläger 10
vindkraftverk runt om i Sverige och ett litet vattenkraftverk i Lundsbrunn. Bolaget investerar
långsiktigt i förnybar energi, främst vindkraft. Bolaget ser bra tillfällen till ytterligare
investeringar i vindkraft under de närmaste åren genom lägre priser på vindkraftverk och
stigande efterfrågan på förnybar energi.

Fortsatt tillväxt, sämre resultat 2012








Nettoomsättningen minskade med 8 % till 12,9 mkr (14,0)
Rörelseresultatet minskade till 1,3 mkr (5,3)
Resultatet efter finansiella poster minskade till minus 4,3 mkr (1,7)
Elproduktionen ökade med 32 % till 26,9 GWh (20,3)
Störst månadsproduktion var i november, 2,9 GWh
Möjligheten att belåna nya investeringar har skärpts
Större andel egen finansiering krävs

Inför årsstämman föreslår styrelsen följande;
Förslag på ränta på lån från aktieägare
Ränta på lån från aktieägare för 2013 är fastställd av årsstämman 2012 till 6 %.
Styrelsen föreslår nu att, fr.o.m. nästa år, räntan för innevarande år skall fastställas av
årsstämman. Det betyder att årsstämman 2014 fattar beslut om räntans storlek år 2014,
efter förslag från styrelsen. Styrelsens förslag till årsstämman 2014 och därefter
kommande årsstämmor skall framgå av bokslutskommunikén.
Ledsjö Vinds VD Lennart Blomgren kommenterar;
Bolaget kunde för 2012 visa sin hittills största produktion och Bolaget investerade under
året 6,3 mkr efter att året före investerat hela 63,7 mkr. Ledsjö Vind ser svagt positivt på
utvecklingen för 2013 efter ett år med kraftigt sjunkande pris både gällande elförsäljning
och certifikat. Elavtal till fasta priser har tecknats för det innevarande året motsvarande
cirka 90 % av produktionen. Huvuddelen av certifikaten säljs löpande.
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Årsstämman äger rum onsdagen den 17 april 2013 på Lundsbrunns kurort klockan 18.00.
Finansiell information från bolaget finns på www.ledsjovind.se. För mer information om
handeln samt kundregistrering se Alternativas hemsida: www.alternativa.se, eller skicka
frågor via e-post: info@alternativa.se.

