Memorandum
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från

Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014
www.alvsborgsvind.se
Org nr 55 65 08 - 44 48
Enl lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet att upprätta fullständigt
prospekt för emissioner under 2,5 miljon euro. Denna emission ligger under den gränsen. Detta dokument
har därför inte upprättats enl de krav som finns i prospektdirektivet. Finansinspektionen har därför inte
granskat föreliggande memorandum.
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Erbjudande att teckna nya aktier
Emissionens syfte och storlek
Emissionen omfattar 569 737 nya aktier vid full teckning. Det ger ett maximalt
kapitaltillskott på 17 661 847 kr till bolaget. Kvotvärdet är 20 kr per aktie. Emissionen
görs för att bolaget vill kontantfinansiera upp till 60 % av 2014-2015 års investeringar i
ett helägt, nytt, 2MW Vestas V100 verk, samt 50 % av ett nytt, 2MW Enercon E82 verk.
En hög kontantfinansieringsgrad medför lägre räntekostnader och mindre sårbarhet vid
räntehöjning. Vi ger hellre utdelning till våra aktieägare, än betalar räntor till banken.
Med låg belåning får vi ökade möjligheter att ge bra utdelning.

Varför investera i vindkraft just i år?
Lågkonjunkturen och de låga elpriserna de senaste två åren har pressat priserna på nya
vindkraftverk till rekordlåg nivå. Vi köper i år nya verk till priser som är upp till 40 %
lägre än för bara två-tre år sedan.
Elpriset är hårt nedpressat av lågkonjunkturen. Elcertifikatpriset är lågt p g a ett
rekordstort överskott på certifikat. Energimyndigheten oroas av detta och föreslår nu att
kvotplikten ska höjas, vilket medför att överskottet nedbringas till en nivå, som ger balans
på certifikatmarknaden. När lågkonjunkturen så småningom släpper sitt grepp, och när
certifikatöverskottet har förbrukats, finns åter förutsättningar för höjda el- och
certifikatpriser. Då kan vi skörda vinsterna av våra investeringar.

Investeraravdrag
Privatpersoner som köper aktier i emissionen, kan nästa år få ett skatteavdrag, som
motsvarar 15 % av investerat belopp. Mer information om detta finns i prospektet.

Vilka kan delta i emission?
Denna nyemission är en företrädesemission, vilket innebär att nuvarande aktieägare har
företräde till de nya aktierna. I den mån inte alla aktierna tecknas av nuvarande ägare, blir
det möjligt för nya investerare att köpa aktier i emissionen.
Vi hälsar såväl våra nuvarande aktieägare som nya investerare välkomna att delta i vår
förestående nyemission.
Trollhättan 10 april 2014
Bertil Borglund
VD i Älvsborgsvind AB (publ)
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Presentation av bolaget
Älvsborgsvind AB bildades för 19 år sedan av en grupp miljömedvetna idealister som ett
privat aktiebolag med säte i Alingsås. Hos oss finns fortfarande ett stort mått av idealitet
kvar. Det mesta av arbetet sköts på ideell grund. Vi har inga anställda. VD har sedan juli
2008 en blygsam arvodering på 6000 kr/mån. Pensionsförsäkringar existerar inte och
naturligtvis inga bonusar.
Kostnadsmedvetenheten är väl utvecklad. Ett uttryck för det är att vi inte har skaffat oss
något externt kontor. Inte heller har vi haft några hyreskostnader för sammanträden.
Bolaget ägs av c:a 370 aktieägare i Sverige. Vi har f n ett 2 MW Enerconverk, två 600
kW Enerconverk och ett 600 kW Vestasverk, som vi är helägare till. Därtill är vi delägare
i en vindkraftpark på Näsudden på Gotland, där vår del utgör 37.5% av ett 3 MW
Vestasverk. Dessutom äger vi 25% av ett 800 kW Enerconverk. Därutöver har vi
aktieposter i Eolusvind AB och Österlenvind AB.
Vår aktie är noterad på Alternativa Aktiemarknaden sedan maj 2010. Handel sker där fem
dagar i månaden alla månader utom semestermånaden juli.
Numera är vi ett publikt bolag, som är anslutet till Euroclear. En utförligare presentation
av bolaget finns på vår hemsida www.alvsborgsvind.se.

Kort presentation av nyemissionen
Teckningstid
Teckningskurs
Med företrädesrätt

Utan företrädesrätt

Betalning

Teckningsrätter

7-30 maj 2014
31 kr per aktie
Nuvarande aktieägare har företrädesrätt.
Innehav av en (1) aktie ger företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie.
Nuvarande aktieägare som vill teckna aktier utöver
företrädesrätten. Valfritt antal.
Nya investerare. Minsta aktiepost är 100 aktier.
Företrädesaktier betalas direkt när man tecknar, 7-30 maj 2014.
Övriga aktier betalas efter besked om tilldelning, i början av juni
2014.
Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter. För varje
befintlig aktie i Älvsborgsvind AB(publ) erhålles en (1)
teckningsrätt (TR). En (1) TR berättigar till teckning av (1) ny
aktie.
Handel med TR kommer att ske 7-16 maj på Alternativa
aktiemarknaden. Courtagefritt.
(Se anvisningar längst bak i prospektet.)
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Vår vision
Bolaget har bildats för att - på kommersiell grund - medverka till att Sveriges
elförsörjning skall bli miljövänlig. Med det menar vi långsiktigt hållbar och förnybar, d v
s den ska aldrig kunna ta slut.
Genom att köpa och driva vindkraftverk medverkar vi till att landets elproduktion
decentraliseras. Det ger lokal elproduktion för lokal konsumtion, vilket dessutom minskar
belastningen och överföringsförlusterna i elnäten.
Ökad elproduktion genom fler vindkraftverk i Sverige gör att Sverige i allt högre grad
blir en nettoexportör av elkraft, vilket gynnar miljön även i våra grannländer. Att ta vara
på vindens kraft är ett av de bästa sätten att uppnå visionen.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att förvärva och driva vindkraftverk. När bra köptillfällen finns, köper vi
färdiga verk. Fr o m 2015 övergår vi till att vara ett renodlat avkastningsbolag. Det
innebär att i princip all vinst ska delas ut till aktieägarna.
Vi utvinner miljöcertifierad elenergi från våra vindkraftverk, och säljer el, elcertifikat och
ursprungsgarantier på elmarknaden.

Nya investeringar
Mässingberget
Den 14 feb 2014 tecknade vi kontrakt med O2 Vindkompaniet på ett nytt 2 MW
Vestasverk, som ska etableras i Orsa kommun i Dalarna i år. Driftstarten planeras bli jan
2015. Turbinen har 100 m rotor. Tornhöjd 95 m. Medelvindhastigheten beräknas till 7,3
m/s. Produktionen beräknas bli 6 450 000 kWh per år. Vår ägarandel är 100%.
Önnarp
I okt 2013 fick vi äntligen bygglov för ett 2 MW verk i Önnarp, Trelleborgs kommun i
Skåne. Där ska vi etablera ett Enerconverk, E82, i samarbete med Eolus Vind. Vi har inte
gjort någon vindmätning på platsen, eftersom det finns vindkraftverk i närheten som
producerar bra. Vi räknar med en produktion på minst 6 000 000 kWh per år.
Etableringen beräknas ske sommaren 2015. Vår ägarandel i detta verk blir 50%.
När dessa investeringar är gjorda, har vi ingen avsikt att skaffa fler verk.

Finansiell information i siffror (k kr)
Resultaträkning
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

2013
1 420
- 532
888
1
5
5

2012
1 294
- 800
495
1

2011
4 067
- 598
3 469
1

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2013
51 207
5 266
56 787
21 169
12 536
19 933
2 789
56 787

2012
54 355
3 247
57 915
21 166
11 506
22 067
2 672
57 915

2011
58 176
3 900
62 447
22 021
10 940
24 200
4 711
62 448

6 200
inga

6 200
inga

6 200
inga

2013
54,5%
2,6%
2,9%
54,32 kr
1,56 kr

2012
51,2%
2,5%
1,7%
52,04 kr
0,87 kr

2011
48,2%
6,6%
11,5%
52,80 kr
6,09 kr

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar (f n ej ianspråktagna)
Ansvarsförbindelser
Nyckeltal
Soliditet *)
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Bokfört substansvärde per aktie
Resultat per aktie
*) Eget kapital i procent av nettoomslutningen

Aktiekapitalets utveckling
År
1995
1996
1998
2003
2006
2006
2009
2009
2010
2010

Händelse

Ökning av
antal aktier
Nyemission,bildande 652
Nyemission
476
Nyemission
700
Nyemission
772
Fondemission
2600
Nyemission
2600
Fondemission *)
0
Nyemission,kvittning 7393
Split 25:1
364632
Nyemission
189912

Totalt
Ökning av
antal aktier aktiekapitalet
652
163 000
1128
119 000
1828
175 000
2600
193 000
5200
650 000
7800
650 000
7800
1 950 000
15193
3 696 500
379825
0
569737
3 798 240

Totalt
aktiekapital
163 000
282 000
457 000
650 000
1 300 000
1 950 000
3 900 000
7 596 500
7 596 500
11 394 740

*)
Kapitalöverföring från reservfonden till aktiekapitalet
Det finns inga optioner eller konvertibla skuldebrev utfärdade i bolaget.
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Kvotvärde
250
250
250
250
250
250
500
500
20
20

Finansiell information i text
Man ska inte behöva vara ekonom för att satsa pengar i aktiebolag. Därför lämnar vi här
information om vår ekonomiska utveckling på ett mera lättillgängligt sätt.
Vi kan konstatera att bolaget har utvecklats väldigt positivt. Verksamheten har varje år
gått med vinst. Varken lågkonjunkturer eller finanskrisen 2008-2009 har förmått ändra på
det. Resultatutvecklingen har varit positiv även då.

Aktiens värdeutveckling
Innan vår aktie noterades på Alternativa aktiemarknaden 2010, förekom knappast någon
handel. När aktien introducerades på den handelsplatsen, var det högkonjunktur – inte
minst i vindkraftbranschen. Aktien noterades direkt till 68 kr. 2011 svalnade
konjunkturen av och vår aktie drogs med i nedgången. Under lågkonjunkturen de tre
senaste åren har kursen successivt sjunkit till nuvarande rekordlåga nivå på 37 kr. Det är
en anmärkningsvärt låg nivå, med tanke på att substansvärdet vid senaste årsskiftet var 54
kr.

Handel med aktierna
Våra aktieägare har visat sig vara långsiktiga placerare. Omsättningen har varit ganska
låg. På Alternativa aktiemarknaden har följande aktieomsättning registrerats:
År 2010
8 541 aktier
2011
16 500
2012
11 325
2013
10 752
Under dessa fyra år har alltså drygt 47 000 aktier omsatts på Alternativa. Det är 8% av
aktiestocken.

Prognos för framtiden
Våra nuvarande vindkraftverk har genererat vinst även i lågkonjunktur och när elpriset
varit lågt, trots att ett par av dem köpts i högkonjunktur till högre priser än de som råder
2014.
De vindkraftverk vi köper i år är baserade på kalkyler som grundas på de låga elpriser,
som nu gäller, vilket ger förutsättningar för bättre vinster. Vi bedömer att det finns goda
förutsättningar för bra resultatutveckling, när konjunkturen ljusnar.
Som exempel visar vi här prognos för vårt nya verk på Mässingberget. Förutsättningarna
för diagrammen nedan är följande: Belåningsgrad 50 %, räntesats 4 %, intäkten i
öre/kWh avser den samlade intäkten för el, certifikat, ursprungsgarantier och nätnytta.
Diagrammet visar hur resultatet före skatt blir, när alla kostnader inkl räntekostnader är
betalda och avskrivningar är gjorda. Intäkten är f n c:a 50 öre/kWh. Efterhand som lånen
amorteras sjunker räntekostnaden, även om räntesatsen höjs.
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Beskattningsbart årsresultat 2015‐2020
Mässingberget
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Utdelningspolicy
Bolagets utdelningspolicy har hittills varit restriktiv, eftersom vi prioriterat att
värdetillväxten för aktieägarna skett i bolaget. Nu ändras denna policy. När presenterade
investeringar är gjorda, blir vår inriktning att inte köpa fler verk, utan förvalta de verk vi
har på ett fortsatt kostnadseffektivt sätt. Vinsterna som genereras skall delas ut till
våra aktieägare. Älvsborgsvind övergår alltså till att bli ett renodlat avkastningsbolag.
Utdelningar beskattas med 25 % (inte 30 %), eftersom vi är ett s k onoterat bolag.
Avkastningens storlek beror framförallt på el- och certifikatpriser.
Beräknad procentuell avkastning på bolagets aktier
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Faktorer som påverkar bolaget
Vinden
Det är vinden som driver våra kraftverk. Vi är väldigt gynnade, för den
produktionsresursen är gratis. Tyvärr är den inte konstant. Vindenergin varierar upp till
15% över resp under normalårsvind. Därför räknar vi med varierande produktion och
intäkter.
Konjunkturen
Den ekonomiska konjunkturen, speciellt i Europa, har en avgörande betydelse för
elkonsumtionen. Finanskrisen i euroländerna 2011-2012 har påtagligt dragit ner
konjunkturen, och den har ännu inte förbättrats nämnvärt.
I en lågkonjunktur sjunker priserna på kol och utsläppsrätter för CO2, vilket gör
kolbaserad elproduktion billigare. Den priskonkurrerar nu med övrig elproduktion. Det
har pressat elpriset nedåt.
Elbalansen i Sverige
Elproduktionskapaciteten i Sverige har utökats de senaste åren p g a effekthöjningar i
kärnkraftverken, fler kraftvärmeanläggningar och kraftig vindkraftutbyggnad.
Elförbrukningen däremot ökar inte, vilket gör att vi har överskott på el i Sverige, särskilt
de år det är våtår.
De två senaste åren har vi i Sverige producerat mycket mer el än vi förbrukat. 2013 var
elöverskottet nästan10TWh (7 %). Det är alltså ett betydande överskott, som måste
exporteras till andra länder. Överföringskapacitet finns. 2012 exporterade Sverige 20
TWh (14 %), netto.
Elpriset
Utfallet av de tre ovanstående faktorerna har resulterat i fallande elpriser. De två senaste
åren har priset varit c:a 30 % lägre än under de fyra föregående (högkonjunktur)åren.
Vi säljer elkraften till elhandelsbolag. Priset baseras på elhandelsbörsen Nordpools priser.
De faktorer som styr prissättningen där, är tillgång och efterfrågan på el i Sverige och i
Västeuropa, samt produktionspriserna på den el som genereras.
Kolbaserad elkraft har förut varit marginalprissättande. När kolkraften var dyr, var
elpriset högt. Nu har situationen ändrats radikalt. Kolpriset har sjunkit från 200 USD/ton
2008 till 80 USD 2014. Priset har sjunkit med 60 %, vilket gör att el från kolkraftverk
produceras för c:a 30 öre/kWh. Det låga produktionspriset beror också på att priset på
utsläppsrätter har fallit från 320 kr/ton CO2 2008 till 50 kr/ton 2014. En prissänkning med
c:a 85 %. Det är inte troligt att kolpriset kan falla ytterligare. Det pris som är idag torde
motsvara framtagnings- och transportkostnaderna.
Elcertifikatpriset
Elcertifikaten har införts av riksdagen för att stödja utbyggnaden av miljövänlig
elproduktion. Kvotplikten (andelen certifierad el och vilka som ska omfattas av den)
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bestäms av regeringen, som därmed indirekt styr prisutvecklingen på certifikaten.
Kvotplikten har varit så låg att det har ackumulerats ett stort överskott på certifikat (12
milj cert.), vilket har medfört kännbart prisfall.
Energimyndigheten har i feb i år föreslagit att kvotplikten ska höjas väsentligt, för att få
balans i certifikathandeln. Beslut om detta fattas av regeringen 2015.
Miljöpolitiken
Ju mer dramatiska klimateffekterna blir, desto fler beslutsfattare i Sverige och andra
länder bör kunna förstå nödvändigheten av att styra över till miljövänlig
energiproduktion. Om/när det sker, kommer miljövänlig elproduktion - som vindkraft –
att uppvärderas och gynnas via ekonomiska styrmedel. Det fordras politiska beslut i rätt
riktning för att priserna på utsläppsrätter och ursprungsgarantier ska gå upp. I
lågkonjunkturen har de politiska ledarna inte orkat stå upp för en miljöpolitik, som
gynnar miljövänlig elproduktion.
Kärnkraften
Tyskland ska successivt avveckla all sin kärnkraft till år 2022. Det öppnar för väsentligt
mer elexport från Skandinavien.
I Sverige börjar kärnkraftsindustrin tveka att göra fler nya effekthöjningar. Nuvarande
elpris är för lågt för nyinvesteringar. Det som pågår är säkerhetsmoderniseringar. Ev
incidenter och olyckor påverkar elpriset uppåt.

Räntekostnader
Våra vindkraftverk är lågt belånade. Belåningsgraden är knappt 45 %. Vår räntenivå är nu
2,2 %. Vi har kalkylerat med 4 %.

Bolagets ledning
Örjan Hedblom, styrelseledamot och ordförande
Örjan är född 1948 och bor i Alingsås. Han är en av grundarna av bolaget 1994 och har
varit dess ordförande sedan dess. Örjan är ansvarig utgivare för tidskriften Elbilen i
Sverige.
Aktieinnehav i bolaget: 6 150 aktier.
Ulf-Göran Andersson, v ordf
Ulf-Göran är född 1946 och bor i Alingsås. Han är ingenjör och VD i Nils Ericsons
Byggnads AB. Dessutom är han styrelseledamot i Göteborgs Byggmästareförening. UlfGöran blev invald 2009.
Aktieinnehav i bolaget: 3 641 aktier.
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Bengt Sernestrand, kassör
Bengt är född 1948 och bor i Sollebrunn. Han är redovisningskonsult och administratör i
både Västraby vindpark AB och Mungseröd vindpark AB. Bengt har ingått i styrelsen
sedan 2006.
Aktieinnehav i bolaget: 2 083 aktier.
Tomas Stalfors, sekreterare
Tomas är född 1948 och bor i Vänersborg. Han har jobbat som chef för säkerhet, hälsa
och miljö i Astra Zeneca. Han är fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Älvsborg. Han
blev invald i styrelsen 2009.
Aktieinnehav i bolaget: 5 578 aktier.
Lars Åkeson, styrelseledamot
Lars är född 1948 och bor i Lerum. Han är civilingenjör och projektledare på SP,
Sveriges tekniska forskningsinstitut. Lars har ingått i styrelsen från starten 1994.
Aktieinnehav i bolaget: 2 550 aktier.
Kerstin Larsson, styrelseledamot
Kerstin är född 1957 och bor i Alingsås. Hon är civilingenjör och gymnasielärare.
Aktieinnehav i bolaget: 4 425 aktier.

Bertil Borglund, VD
Bertil är född 1943 och bor i Trollhättan. Han har varit lärare och platschef i grundskolan.
Han har varit kommunfullmäktigeledamot i Trollhättan sedan 1985 och haft många andra
kommunala och regionala uppdrag.
Bertil valdes in som suppleant i styrelsen 1999 och blev ordinarie 2003. VD uppdraget
har han haft sedan 2005.
Aktieinnehav i bolaget: 17 916 aktier.

Erland Göransson, styrelsesuppleant och webmaster.
Erland är född 1948 och bor i Trollhättan. Han är gymnasielärare i ma, fy och ke.
Fritidsintressena är miljö, jakt, fiske samt arbete på den delägda gården. Erland valdes in
2008.
Aktieinnehav i bolaget: 2 155 aktier.
Claes Grönhagen, styrelsesuppleant.
Claes är född 1944 och bor i Färlöv. Han är lantmästare. Claes blev invald 2007.
Aktieinnehav i bolaget: Inga personliga aktier, men Claes representerar 59 400 aktier för
Kråge Vind AB.
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Revisor
Thorbjörn Wängvik, auktoriserad revisor, Hjorten revision, Alingsås.

Bolagsordning för Älvsborgsvind AB (publ)
Org nr 556508-4448

VAT nr SE 556508-444801

(Reviderad senast vid bolagsstämma 2012-04-24)
§1

Bolagets firma är Älvsborgsvind AB (publ).

§2

Styrelsen har sitt säte i Alingsås.

§3

Bolagets verksamhet är att äga och driva vindkraftverk, etablera nya vindkraftverk,
investera i vindkraftföretag, samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§5

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§6

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 och högst 1 200 000.
Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har aktieägarna företrädesrätt till de
nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav i bolaget. Aktier som inte
tecknats med företrädesrätt ska i första hand erbjudas samtliga aktieägare, och i
andra hand nya investerare.

§7

Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma, årsstämman. Mandattiden är ett år och
omfattar tiden fr o m årsstämmans slut t o m avslutningen av nästa års årsstämma.
Antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara lägst 5 och högst 10; antalet
suppleanter ska vara lägst 1 och högst 5.

§8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses på årsstämman en revisor, vars mandattid är 1 år.

§9

Kallelse till bolagsstämma ska ske dels via annons i Post och Inrikes Tidningar och
Svenska Dagbladet, dels via vår sajt www.alvsborgsvind.se och till alla av bolaget
kända aktieägare via e-post eller brevpost tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före
stämman.

§10 Ordinarie bolagsstämma, årsstämman, hålls i mars eller april månad i Alingsås eller
Trollhättan och omfattar följande ärenden:
a Val av mötesfunktionärer för stämman: ordförande, sekreterare och 2
protokollsjusterare.
b Upprättande och godkännande av röstlängd.
c Fastställande av dagordning.
d Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
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e
f

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
g Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
h Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
i Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 12 Alla aktier har samma röstvärde; 1 (en) röst per aktie.
§13 Varje aktieägare, som är antecknad i aktieboken, har rätt att på bolagsstämman rösta
för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier.
§14 Bolagets styrelse äger, efter bolagsstämmans särskilda bemyndigande, rätt att
besluta om nyemission. Sådant bemyndigande gäller fram till nästkommande
bolagsstämma.
§ 15 Uppkommer tvist mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller
aktieägare, ska denna hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen
om skiljemän (1920:145).

Investeraravdrag
Nytt från 1 dec 2013 är att privatpersoner, som köper nyemissionsaktier i svenskt företag
av mindre storlek, får dra av halva det investerade beloppet i sin skattedeklaration.
Skattereduktionen är 30% på avdragsbeloppet. Nettoeffekten blir, att aktieköparen får
15 % rabatt på sin investering. Maximalt avdrag är 650 000 kr per person.
Exempel:
Du köper aktier för 40 000 kr. Du får dra av hälften, dvs 20 000 kr i ”Avdrag - kapital”
när du deklarerar 2014. Skattereduktionen blir 30 %, dvs 6 000 kr. Du kan inte missa det,
för avdraget skall vara ifyllt av Skatteverket, när du får deklarationsblanketten. Avdraget
görs mot inkomst av kapital. Om inte hela avdraget kan kvittas, får du ett underskott i
inkomstslaget Kapital. På det får du skattereduktion med 30 %.
Investeraravdraget har införts för att underlätta för nya och mindre företag att skaffa
kapital. För att inte denna nya förmån ska missbrukas, finns det ett förbehåll. Om man
säljer aktierna under de närmaste fem åren efter köpet, så är man skyldig att återbetala
avdraget.
Bolaget uppfyller alla villkor för investeraravdraget.
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Emissionsvillkor och anvisningar
Emissionens syfte och storlek
Emissionsvillkor
och anvisningar
Emissionen omfattar 569 737 nya aktier vid full teckning. Det ger ett maximalt
kapitaltillskott
på 17och
661storlek
847 kr till bolaget. Kvotvärdet är 20 kr per aktie. Emissionen
Emissionens syfte
görs
för att bolaget
kontantfinansiera
uppfull
tillteckning.
60 % av 2014-2015
investeringar.
Emissionen
omfattarvill
569
737 nya aktier vid
Det ger ett års
maximalt
kapitaltillskott på 17 661 847 kr till bolaget. Kvotvärdet är 20 kr per aktie. Emissionen
görs
för att bolaget vill kontantfinansiera upp till 60 % av 2014-2015 års investeringar.
Teckningskurs
Priset för de nya aktierna är 31 kr per aktie. Inget courtage tillkommer.
Teckningskurs
Avstämningsdag
och företrädesrätt
till teckning
Priset för de nya aktierna
är 31 kr per aktie.
Inget courtage tillkommer.
Emissionen riktar sig till de aktieägare i Älvsborgsvind AB, som är registrerade i
Avstämningsdag
och företrädesrätt
tillapril
teckning
aktieboken på avstämningsdagen
den 25
2014, samt nya investerare. En (1) befintlig
aktie ger en (1)
teckningsrätt
(TR).
En (1) TR
berättigar till teckning
av (1)
aktie.
Emissionen
riktar
sig till de
aktieägare
i Älvsborgsvind
AB, som
är ny
registrerade
i
VP-avi avseende
inbokning av teckningsrätter
på aktieägares
aktieboken
på avstämningsdagen
den 25 april 2014,
samt nyaaktiekonto
investerare.("VP-konto")
En (1) befintlig
Teckningstid
kommer
ut.
aktie
ger ej
enatt
(1)skickas
teckningsrätt
(TR). En (1) TR berättigar till teckning av (1) ny aktie.
Teckning av nya aktier sker 7-30 maj 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
Teckningstid
teckningstiden.
Teckning av nya aktier sker 7-30 maj 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
Handel med teckningsrätter
teckningstiden.
Handel med teckningsrätter (TR) kommer att ske på Alternativa aktiemarknaden 7-16
maj,
courtagefritt.
Anvisningar för handel med TR finns längst bak i prospektet. Bank
Handel
med teckningsrätter
eller
fondkommissionär
förmedlar
TR. Var och
en som
skaffar sig aktiemarknaden
TR, försäkrar sig7-16
om
Handel
med teckningsrätter
(TR) kommer
att ske
på Alternativa
tilldelning
av aktierAnvisningar
i emissionen.för handel med TR finns längst bak i prospektet. Bank
maj, courtagefritt.
eller fondkommissionär förmedlar TR. Var och en som skaffar sig TR, försäkrar sig om
Teckning
avaktier
aktier
med stöd av teckningsrätter (företrädesaktier)
tilldelning av
i emissionen.
Direktregistrerade
aktier
Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter (företrädesaktier)

Aktieägare, eller företrädare för aktieägare, som på avstämningsdagen 25 april 2014 är
Direktregistrerade
aktier erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter
registrerade i aktieboken,
Aktieägare,
eller företrädare
för aktieägare,
somanmälningssedel”
på avstämningsdagen
25 aprilav
2014
är
med vidhängande
inbetalningsavi
och ”Särskild
för teckning
aktier
registrerade
i aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter
med
företräde.
med vidhängande inbetalningsavi och ”Särskild anmälningssedel” för teckning av aktier
med företräde.
Aktieägare
som vill teckna aktier med stöd av alla sina teckningsrätter, skall använda
Emissionsredovisningen från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi.
Aktieägare
sina teckningsrätter,
skall”Särskild
använda
Alla övriga som
som vill
vill teckna
teckna aktier
aktier med
med stöd
stöd av
av alla
teckningsrätter
skall använda
Emissionsredovisningen
från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi.
anmälningssedel”.
Alla övriga som vill teckna aktier med stöd av teckningsrätter skall använda ”Särskild
Förvaltareller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier
anmälningssedel”.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare, erhåller
Förvaltareller förmyndarregistrerade
samt pantsatta
ingen emissionsredovisning
från Euroclear.
Anmälanaktier
om teckning och betalning skall
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare, erhåller
14
ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning skall
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Emissionsredovisningen från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi.
Alla övriga som vill teckna aktier med stöd av teckningsrätter skall använda ”Särskild
anmälningssedel”.
Förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare, erhåller
ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning skall
istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptagen i det i anslutning
14
till aktiebokens särskilt förda register över panthavare m.fl. kommer panthavaren eller
förmyndaren att meddelas separat.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (aktier utan företrädesrätt)
Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna aktier, som inte
tecknas med stöd av teckningsrätter. Teckning sker i poster om 100 aktier. Vid
överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad
anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Aktieteckning görs på ”Anmälningssedel
för teckning av aktier utan företrädesrätt”.
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av TR, kommer resterande aktier att
fördelas av styrelsen, i första hand till nuvarande aktieägare i bolaget i förhållande till
ägarandel på avstämningsdagen, och i andra hand nya investerare i proportion till vad var
och en har tecknat sig för.
Erhållande av anmälningssedlar
Anmälningssedlar kan laddas ner på www.thenberg.se och på www.alvsborgsvind.se
Insändning av anmälningssedel
Anmälan insändes till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
Att: Emissioner
Box 234,
431 23 Mölndal
Tel: 031-745 50 30
Fax: 031-711 22 31
Inscannad anmälningssedel kan mailas till emissioner@thenberg.se.
Anmälningssedel måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda
senast klockan 15:00 den 30 maj 2014.
Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel av varje sort per person kommer att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.
Besked om tilldelning
När fördelning av aktier fastställts av styrelsen, sänds avräkningsnotor ut till dem som
erhållit tilldelning. Detta beräknas ske 3-5 juni 2014. De som inte tilldelats aktier erhåller
inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning
15
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beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.
Besked om tilldelning
När fördelning av aktier fastställts av styrelsen, sänds avräkningsnotor ut till dem som
erhållit tilldelning. Detta beräknas ske 3-5 juni 2014. De som inte tilldelats aktier erhåller
inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning
fram i motsvarande antal dagar.
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Betalning
Full betalning för tilldelade aktier vilka tecknas utan företräde skall erläggas kontant
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg tillhanda senast fem
bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid, kan aktier
komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger
teckningskursen enligt erbjudandet, kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den
person som ursprungligen tilldelades aktierna.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) vilka äger rätt att teckna aktier i erbjudandet, kan
vända sig till Thenberg & Kinde Fondkommission AB på telefon enligt nedan för
information om teckning och betalning i erbjudandet.
Erhållande av Betald Tecknad Aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta är möjligt, vilket
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi
med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktie (BTA) skett på tecknarens
VP-konto. Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske 16-20 juni 2014,
varefter BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier utan avisering från Euroclear.
Avisering sker inte heller vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter. BTA beräknas att
omvandlas till aktier 23-27 juni 2014.
Utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2014.
Offentliggörande av emissionsresultatet
När emissionen har avslutats, kommer bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen på
bolagets hemsida www.alvsborgsvins.se
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Tidplan
25 april

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen.

5 maj

Prospekt och anmälningssedlar distribueras till våra aktieägare m fl.

7-16 maj

Handel med teckningsrätter (TR).

7-30 maj

Teckningstid aktier. Företrädesaktierna betalas direkt när man tecknar.

3-5 juni

Avräkningsnoter skickas ut till dem som erhållit tilldelning av aktier, vilka
tecknats utan företräde. De som inte fått tilldelning får inget meddelande.

10 juni

Sista dag för betalning av tilldelade aktier.(Senast fem bankdagar efter det att
man fått avräkningsnotan.)

16-20 jun Emissionen registreras av Bolagsverket.
23-27 jun Aktierna registreras av Euroclear.
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Anmälan för teckning av aktier utan företräde i
Älvsborgsvind AB(publ)

Insändes till:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 234
431 23 Mölndal
Inskannad anmälningssedel kan sändas till emissioner@thenberg.se
Fax: 031-711 22 31
Teckningstid:
Teckningskurs:
Minsta teckningspost:

7 – 30 maj 2014
31 kr per aktie
100 aktier

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i memorandum 6 april 2014, för teckning av
…………………st nya aktier i Älvsborgsvind AB.
Tilldelning sker genom styrelsens beslut. Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på
avräkningsnota som kommer att sändas ut efter teckningstidens utgång till dem som erhållit
tilldelning.
Aktier kommer därefter att registreras hos Euroclear Sweden AB.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktier skall registreras hos följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär
(endast ett alternativ):
VP-konto:
eller
…………………………………. hos …………………………………………………………………………….
Depånummer
Bank/Fondkommissionär
Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB, om att inget
kundförhållande uppstår mellan mig som tecknare och Thenberg & Kinde Fondkommission AB genom denna teckning samt om att
Thenberg & Kinde Fondkommission AB inte gör någon bedömning av om Er teckning av aktier passar Er eller den Ni tecknar för. Endast en
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.

Efternamn/Ev.Företagsnamn

Tilltalsnamn

Personnr/Org.nr

Adress
Postnr

Ort

Telefon dagtid

E-post
Ort, datum

Underskrift av tecknare

18
18

VAR GOD TEXTA!

Avräkningsnota distribueras till köpare och säljare
löpande dock senast 16 maj
2014. Likvid- och leveransdag blir i enlighet med
avräkningsnota dock senast
19 maj 2014.

• Minsta handelspost är 50 teckningsrätter

• Minsta kursintervall är 5 öre

• Order som inkommer är giltig till och med kl 12 den 16 maj 2014 om
den inte innan dess fyllts, ändrats eller makulerats

• Observera att säljare av Teckningsrätter måste instruera sin respektive bank vid
genomförd affär i enlighet med utsänd avräkningsnota

• Endast säljorder från ägare som är registrerade på avstämningsdagen tas emot.
Investerare som köpt teckningsrätter under handeln kan inte sälja dessa eftersom
leverans av köpta instrument inte kan ske förrän efter handelsperiodens slut.

Avslut registreras och
handelsstatistik offentliggörs
på hemsidan.

• Order som inkommer prioriteras enligt: 1. Pris, 2. Tid

Matchande order leder
till avslut.

• Courtage utgår ej

På Alternativas hemsida
uppdateras orderboken kontinuerligt vilket innebär att
investerare i princip kan följa
handeln i realtid.

Köp- och säljorder läggs via
hemsidan, e-post eller telefon.
Orderläget offentliggörs
löpande på Alternativa.se

• Varje order tidstämplas när den inkommer

För att kunna lägga köp- eller säljorder ska investerare
vara registrerad som kund
hos Alternativa, (krav från Finansinspektionen). Detta sker
kostnadsfritt via Alternativas
hemsida www.alternativa.se

Förvärvade Teckningsrätter
finns på din depå/VP-konto
senast den 26 maj 2014.

Handel i Teckningsrätter sker via Alternativa aktiemarknaden enligt nedan. Handeln pågår 7–16 maj 2014 mellan 10.00–16.00

Observera för att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste dessa antingen
utnyttjas för teckning av aktier genom ifylld anmälningssedel i enlighet med ”villkor och
anvisningar” eller säljas senast den 16 maj 2014.

Om du vill sälja/köpa teckningsrätter i Älvsborgsvind

Tranor vid Hornborgasjön i Västergötland våren 2014
Bilden illustrerar väl att det finns plats för både fåglar och vindkraftverk i vår miljö.

