
              INBJUDAN och KALLELSE 
 
Till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 28 april 2016 kl 18.00 
på Centrumhuset, Götene kommun, Torggat. 4, 533 80 Götene  
 
Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid i Kinnekullesalen.  

Därefter följer ett föredrag av Neas Energy som berättar om hur den Nordiska el- och 
elcertifikatsmarknaden fungerar – Året som gått, förväntningar, möjliga scenarier och hur du 
bäst förhåller dig till den nuvarande utvecklingen på elproduktionsmarknaden. 

 
Kl 19.30 beräknas årsstämman starta i Kinnekullesalen 
 
Deltagande 
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som 
görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 22 april 2016, dels anmäla sitt deltagande senast 
samma dag. 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 
fredagen den 22 april 2016 och bör göras i god tid dessförinnan. 
 
Ombud och biträde 
Aktieägare som inte själv avser att delta i årsstämman kan anmäla ombud att företräda sina 
aktier vid stämman. Detta kan göras genom daterad fullmakt. 
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 
- beslut om ändrad Bolagsordning 
- fastställande av ränta för 2016 
- 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 1 april 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 2016 
 
Ledsjö Vind AB 
Styrelsen 


