Älvsborgsvind AB
556508-4448

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008.
(Föregående års siffror inom parentes.)

Verksamhet
Bolaget har som syfte att bedriva elproduktion med vindkraft samt att etablera
nya vindkraftverk.
Produktion
2008 har varit ett lika vindenergirikt år som föregående år. Den genomsnittliga
vindenergin i landet var 10% över normalår. Vår del av Älvi producerade 1017
MWh (907); Victoria 1032 MWh (1395) och Rune 1298 MWh (1299). Vår 25%
del av Söderbodane producerade 390 MWh. Vår sammanlagda produktion
blev därmed 3738 MWh. (3721).
Driftstörningar i Viktoria
Vi har tyvärr drabbats av problem i Viktoria. Maskinen stannade 4 okt p g a
RCC-larm (för elfel). Vestas – som ansvarar för service- åtgärdade inte felet
förrän 15 okt, då Viktoria åter var i drift. Den 24 nov utbröt brand i maskinhuset
p g a varmgång i en kardanaxel. Vestas reparation tog återigen lång tid och
Viktoria var inte i drift igen förrän den 13 febr 2009.
Detta är förklaringen till den kraftigt reducerade produktionen för Viktoria under
2008.
Förvärv
Den 1 sept köpte vi den resterande delen (25%) av Älvi för 700.000 kr.
Anledningen är att vi vill äga hela Älvi, när Näsudden ska genomgå
generationsskifte. Dessutom gynnar det oss skattemässigt att investera en del
av årets vinst.
Avtal och priser
2008 hade vi avtal med bundna priser för Rune, Älvi och Söderbodane, som
gav oss 65 öre/kWh. (49) För Viktoria hade vi avtal med rörligt pris.
Vi har avtal med Alingsås Energi för Rune, Älvi och Viktoria, och med Dala
Kraft för Söderbodane.
Aktieinnehav
Vi äger 115.000 aktier i Eolusvind AB, vilket utgör 0,8% av bolaget. Vi är även
delägare i Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier motsvarande 8% av det
bolaget.
Ekonomisk utveckling
Den positiva utvecklingen fortsätter. Vi redovisar en vinst på 59 kr/aktie (50).
Avkastningen på eget kapital blev 4,4% (3,7%). Substansvärdet ökade till
1.327kr/aktie (1.287). Soliditeten är oförändrat hög, 60% (59%).

Aktiehandel
Handel med våra aktier är mycket begränsad. Kursen var i början av året 1750
kr inkl lånedelen och i slutet av året var den 2700 kr. Ett fåtal affärer har gjorts
mellan dessa kursvärden.
Styrelsen har påbörjat en diskussion om att ev VPC registrera aktierna och
introducera dem på en handelsplats (börs), för att underlätta handel med
aktierna.
Ränteutbetalning
Den ackumulerade räntan för 2006 och 2007 betalades ut i juli mån. För 2006
var räntan 4% och för 2007 var den 6%. Samtliga aktieägare har fått ut sin
ränta till de konton de lämnat till oss.
Projekt
Vår ambition är att skaffa fler vindkraftverk. Under 2008 utökades
anläggningarna med den resterande delen av Älvi.
Åmål: Vi har använt vår option på ett verk till hos markägaren. I nästa etapp
blir vi ägare till ett helt verk i Söderbodane. Det blir ett Enerconverk E 82 på
108 m torn. Det blir ett av de högsta verken i landet; 149 m totalhöjd.
Markarrendet är 100 kr/år.
Den 27 maj skrev vi kontrakt med Enercon. Priset är 3.060.000 euro inkl
fundament. Leveransen ska göras i jan 2012, enl kontraktet. P g a
lågkonjunkturen, som nu har råder, kan vi nog få tidigare leverans, om vi vill.
Trelleborg: Här har vi det bästa vindläget av alla de projekt vi jobbat med. Vi
sökte förhandsbesked 2004. Det blev avslag i Byggnadsnämnden. Vi
överklagade och fick gehör hos Länsstyrelsen och sedan även hos Länsrätten.
Byggnadsnämnden överklagade varje beslut, så till sist kom det till
Kammarrätten. Där blev det stopp. Kammarrätten beviljade inte
prövningstillstånd. Kommunen respekterade det och överklagade inte till
Regeringsrätten.
Vi har nu etablerat ett samarbete med Eolus Vind AB, för att öka chansen att
äntligen få bygglov. Vi har nu reducerat projektet till ett verk, p g a att nu krävs
längre avstånd till närboende än det gjorde 2004. Den 18 nov fick vi ett positivt
förhandsbesked från Trelleborgs kommun. Nu bör det kunna gå vägen.
Lidköping: Projektet har dragit ut på tiden p g a starkt lokalt motstånd och
flygplatsens ändrade krav
p g a breddad inflygningssektor. Projektet har därför omarbetats och skickats
ut på nytt samråd till sakägarekretsen i dec. Det visade sig –inte helt oväntatatt det lokala motståndet är obrutet. Här får vi räkna med överklaganden.
Nya Näsudden Väst: De små, gamla, verken på Näsudden –där Älvi ingår- är
snart 15 år gamla. Platsen kan användas för att producera mycket mer
vindenergi, än vad de befintliga verken förmår. Därför har ett projekt inletts
med syftet att byta ut de befintliga verken mot nya, stora, verk. Vi deltar i
projektet, och vi har ökat vår andel genom köpet av den resterande delen av

Älvi. Generationsskiftet beräknas vara genomfört år 2011. Vår investering i
projektet beräknas bli c:a 7 Mkr.
Investeringserbjudanden
Vi får av och till erbjudanden om att investera i verk under projektering. Vi har
granskat och värderat tre sådana erbjudanden. Vi har inte funnit dem
lönsamma att investera i. I samtliga fall finns det ett dyrt arrendeavtal i botten,
samt dessutom minst en mellanhand som ska ha förtjänst på affären.
Nya intressanta platser
Vi får också tillfällen att själva etablera på nya platser. Oftast är det markägare
som hör av sig och vill arrendera ut mark. Vi har tittat på tre platser. Inget av
dem har tillräckligt bra förutsättningar för etablering.
Mingyang
Eftersom leveranstiderna blir längre och längre och de etablerade fabrikaten
blir dyrare och dyrare, är vi intresserade av nya leverantörer. Vi har därför tittat
på det kinesiska företaget Mingyang, vars representanter –säljare och tekniker
–vi träffade på Husum-mässan i Tyskland i september. Efter förhandlingar där
lovade företaget att skicka oss en offert på 1,5 MW verket, vilken vi ännu inte
fått.
Möten
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Årsstämman hölls i Åsaka
bygdegård i Trollhättan 24 april med ett 30 tal aktieägare närvarande.
Styrelseledamöter har bl a deltagit i vindkraftseminarier och andra
vindkraftbolags årsstämmor.
Ägareförhållanden
Bolaget hade vid årsskiftet 410 aktieägare. Antalet aktier är 7800 st. Ägandet
är väl spritt. Ett aktiebolag, Krågevind AB, äger 10%. Ingen enskild aktieägare
äger över 4%.
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