
 
Älvsborgsvind AB           
Org nr 556508-4448 

 

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009.  
 
(Föregående års siffror inom parentes.) 

                                                        
Verksamhet 
Bolagets syfte är att bedriva elproduktion med vindkraft samt att etablera 
nya vindkraftverk. 
 
Produktion 
2009 var ett vindfattigt år. Den genomsnittliga vindenergin i landet var 94 
% av normalår (110). Älvi producerade 923 MWh (1017), Victoria 988  
MWh (1032), Rune 1036 MWh (1298) och Artur 67 MWh. Vår 25% del av 
Söderbodane producerade 330 MWh (390). Vår sammanlagda 
produktion blev därmed 3344 MWh. (3738). 
 
Driftstörningar 
Viktoria var ur drift fram till 13 febr. p g a maskinskada. Skadan har 
reglerats av försäkrings-bolaget. Söderbodane har drabbats av 
återkommande korta driftstörningar, som fabrikanten, Enercon, inte har 
hittat orsaken till ännu. På grund av detta har vi förlängd garantitid på 
detta verk. 
 
Förvärv 
I början av juni köpte vi 11.459 aktier i Nya Näsudden Väst, vilket 
representerar 3,75% av den nya vindkraftspark, som ska byggas där bl a 
Älvi nu står. Där blir det ett generationsskifte år 2011. 

 
Vi använde vår företrädesrätt att köpa 19.750 aktier á 35 kr i Eolusvinds 
nyemission i slutet av året. Den investeringen var på 691 250 kr. 
 
Den 1 dec köpte vi Artur för 6,3 M kr. Det är ett tvillingverk till Rune på 
Västgötaslätten, Enercon 600 kW byggt 2003. 
 
Försäljning 
Fjärde kvartalet sålde vi 44.376 av våra aktier i Eolusvind AB för 
2 013 449 kr. 
 
Avtal och priser 
2009 hade vi avtal med bundna priser för alla våra verk, som gav oss 80 
öre/kWh (65). 
Vi har avtal med Alingsås Energi för Rune, Artur, Älvi och Viktoria, och 
med Dala Kraft för Söderbodane. 
 



Aktieinnehav 
Vi äger 90.374 aktier i Eolusvind AB, vilket utgör 0,5 % av bolaget. Vi är 
även delägare i Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier motsvarande 8% 
av det bolaget.  
 
Nyemission (kvittningsemission) resp återbetalning av lån från 
aktieägare 
I maj genomfördes en kvittningsemission, där våra aktieägare erbjöds att 
byta fordran för aktieägarelån á 500 kr mot ny aktie i bolaget. 325 
aktieägare accepterade erbjudandet och bytte 7393 lånefordringar mot 
nya aktier. 
407 lån á 500 kr återbetalades till de aktieägare, som inte deltog i 
kvittningsemissionen. Återbetalat belopp var 203 500 kr. Därmed är 
aktieägarelånen helt avvecklade. 
 
Ränteutbetalning för aktieägarelånen 
Ränta för år 2008 betalades ut i juni 2009 med 30 kr per lån (6%). 
Utbetalt belopp var 234 000 kr. 

 
Ekonomisk utveckling 
Den positiva utvecklingen fortsätter. Vi redovisar en vinst på 166 kr/aktie 
(59). Avkastningen på eget kapital blev 15,5 % (4,4%). Substansvärdet 
sjönk till 1.077 kr/aktie (1.327), beroende på kvittningsemissionen som 
ökade antalet aktier från 7800 till 15192 st.  Soliditeten ökade till 71 % (60 
%).  
 
Avstämningsbolag 
Den 1 dec 2009 blev vi registrerade av Euroclear (VPC) som ett 
avstämningsbolag. Det innebär att aktiebreven har spelat ut sin roll. Nu är 
aktierna registrerade hos Euroclear, som för aktieboken och ansvarar för 
den. Vi har anlitat fondkommissionärsfirman Thenberg & Kinde till att 
makulera aktiebreven och registrera in aktierna på aktieägarnas VP-
konton alternativt depåkonton. De aktieägare som inte hittade alla sina 
aktiebrev har ansökt om att få aktiebreven dödade. Den processen 
pågår. 

           
Projekt 
Vår ambition är att skaffa fler vindkraftverk.  Under 2009 utökades 
anläggningarna med Artur. 
  
Åmål:   
Vi har använt vår option på ett verk till hos markägaren. I denna 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.   
Den 27 maj 2008 skrev vi kontrakt med Enercon. Priset är 3.060.000 
euro inkl fundament. Leveransen tidigareläggs till sept 2010, p g a 
lågkonjunkturen. 



 
Trelleborg:  
Vi har nu etablerat ett samarbete med Eolus Vind AB, för att öka chansen 
att äntligen få bygglov här. Vi har nu reducerat projektet till ett verk, p g a 
att nu krävs längre avstånd till närboende än det gjorde 2004. 
Etableringen hindras nu av Försvarsmakten, som inte har lämnat sitt 
medgivande. Processen fortsätter. 
 
Lidköping:  
Vi har modifierat projektet så, att Lidköpings flygplats nu har lämnat sitt 
medgivande för två verk i Trässberg. Försvarsmakten har återtagit sitt 
tidigare lämnade medgivande. Länsstyrelsen behandlar nu 
Försvarsmaktens inlaga tillsammans med överklagandena från tre 
grannar.  
 
Nya Näsudden Väst:  
Arbetet med att genomföra generationsskiftet på Näsudden fortskrider 
programenligt med duktige projektören Andreas Wickman i spetsen. År 
2011 beräknas de nya, stora verken vara på plats och de gamla verken 
sålda. 
 
Möten 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Årsstämman hölls i Alingsås 14 
april med ett 30 tal aktieägare närvarande. 
Styrelseledamöter har bl a deltagit i vindkraftseminarier och andra 
vindkraftbolags årsstämmor. 
 
Ägareförhållanden 
Bolaget hade vid årsskiftet 401 aktieägare. Antalet aktier är 15.193 st 
(7800). Ägandet är väl spritt. Ett aktiebolag, Krågevind AB, äger 10%. 
Ingen enskild aktieägare äger över 4%.  
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