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Enl lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet att upprätta fullständigt 

prospekt för emissioner under 1 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 prospekt 
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Erbjudande att teckna nya aktier  

 
Älvsborgsvind AB bildades för 15 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 5000 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. 

 

I år har vi reformerat bolaget från att vara privat till att bli publikt. Skälet är att vi nu vill 

växa som företag, och då vill vi inbjuda även nya investerare att bli delägare i vårt bolag. 

Ett annat skäl är att vi ska notera vår aktie på en handelslista, och för det fordras att 

bolaget är publikt. 

 

Vi vill också göra aktien mer likvid, dvs underlätta handel med aktierna. Därför har vi 

genomfört en split på 25:1, vilket gör kursen mer attraktiv. Aktiehandel förutsätter i 

praktiken att aktien finns noterad på någon offentlig handelsplats, en aktielista. Det har 

den hittills inte varit, men den saken håller vi på att ordna nu. Vår aktie kommer att 

noteras på Alternativa Aktiemarknaden i maj 2010. Den 19 maj blir första handelsdag. 

Handel kommer att ske där fem dagar i månaden alla månader utom semestermånaden 

juli. 

 

Denna nyemission är en företrädesemission, vilket innebär att nuvarande aktieägare har 

företräde till de nya aktierna. Av erfarenhet vet vi att inte alla aktieägare utnyttjar 

företrädesrätten fullt ut. Det ger nya investerare chansen att komma in i bolaget. 

 

Vi hälsar såväl våra nuvarande aktieägare som nya investerare välkomna att deltaga i vår 

förestående nyemission. 

 

Trollhättan 15 mars 2010 

 

Bertil Borglund 

VD i Älvsborgsvind AB (publ) 
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Kort presentation av nyemissionen 

  
Teckningstid                 6 – 22 april 2010 
Teckningskurs 50 kr per aktie 

Med företrädesrätt Nuvarande aktieägare har företrädesrätt. 

Innehav av två (2) aktier ger företrädesrätt att teckna en (1) ny 

aktie. 

Utan företrädesrätt Nuvarande aktieägare som vill teckna aktier utöver företrädes-

rätten. Minsta aktiepost är 50 aktier. 

 Nya investerare. Minsta aktiepost är 100 aktier. 

Betalning Företrädesaktier betalas direkt när man tecknar, 6 - 22 april 2010. 

Övriga aktier betalas efter besked om tilldelning, i början av maj 

2010. 

Fullständiga villkor finns längst bak i prospektet, sid 13-15. 

  

Presentation av bolaget 
Älvsborgsvind AB registrerades 8 feb 1995 som privat aktiebolag med säte i Alingsås. 

Bolaget ägs av c:a 400 aktieägare i Sverige. Vi har f  n fyra st 600 kW vindkraftverk, som 

vi är helägare till och ett st 800 kW verk, som vi är delägare i. Dessutom har vi aktie-

poster i Eolusvind AB och Österlenvind AB. 

Numera är vi ett publikt bolag, som är anslutet till Euroclear (f.d. VPC). En utförligare 

presentation av bolaget finns på vår hemsida www.alvsborgsvind.se. 

 

Vår vision 
Bolaget har bildats för att - på kommersiell grund - medverka till att Sveriges elförsörj-

ning skall bli miljövänlig. Med det menar vi långsiktigt hållbar och förnybar, d v s den 

ska aldrig kunna ta slut. 

Genom att bygga och driva vindkraftverk medverkar vi till att landets elproduktion 

decentraliseras. Det ger lokal elproduktion för lokal konsumtion, vilket minskar belast-

ningen och överföringsförlusterna i elnäten. 

Ökad elproduktion genom fler vindkraftverk i Sverige gör att Sverige i allt högre grad blir 

självförsörjande på el, och vi kan bli en nettoexportör av elkraft. 

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.  

Vår ambition är att hitta bra vindlägen, teckna ömsesidigt förmånliga arrendekontrakt 

samt projektera och bygga vindkraftverk i egen regi. 

När bra köptillfällen finns, köper vi färdiga verk. Oftast nya verk, men även begagnade 

verk kan bli föremål för köp. 

Vi utvinner miljöcertifierad elenergi från våra vindkraftverk, och säljer el och elcertifikat 

på den svenska marknaden. 
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Vi projekterar och etablerar för eget bruk nya vindkraftverk på lämpliga platser, där vi 

kan få bygglov och miljötillstånd. 

 

Nya investeringar 
 

Söderbodane 2 

I år tar vi steget upp till megawattklassen. Vi ska bygga vårt första 2 MW verk. Det blir 

ett Enerconverk, E 82. Investeringen beräknas till 34 Mkr. Verket ska etableras i Söder-

bodane, på en högplatå, i Åmåls kommun.   

Vi har själva projekterat i samarbete med markägaren och vi bygger i egen regi. Enercon 

bygger fundament, torn och verk. Vattenfall gör elanslutningen. 

Markarbetena påbörjades i höstas. Fundamentet ska gjutas i april. Tornet ska levereras i 

maj / juni och verket i aug / sep 2010. Tornet ska vara 108 m högt och byggas i betong 

och stål. Totalhöjden blir 149,4 m. Det blir alltså ett av de högsta verken i Sverige. Drift-

sättningen planeras ske i sep 2010. 

Beräknad produktion är 4500 MWh/år. Vår ägarandel är 100 %.  

 

Nya Näsudden Väst 

Nästa investering sker på Gotland, där vi redan har ett vindkraftverk – Älvi. 

Älvi ingår i en grupp på Näsudden på Gotland tillsammans med 26 andra verk på 500 - 

600 kW vardera.  

Vid 15 års ålder ska dessa verk bytas ut år 2011 mot 12 st nya, större, effektivare, verk. 

Det blir alltså ett generationsskifte. Det gamla verket säljer vi år 2011.  

I den nya parken är vår ägarandel 3,75 %. Vår andel av produktionen beräknas av 

projektören bli 2600 MWh/år. Projekteringen pågår. Projektör är den mycket kompetente 

Andréas Wickman. 

Investeringen beräknas kosta knappt 4 kr/årskWh. (Normalt är 7-8 kr.) 

Stora rationaliseringsvinster i projektet, låga anläggningskostnader, bra infrastruktur och 

samordnade förmånliga inköp är förklaringen till detta. Det behöver väl knappast till-

läggas, att detta är ett extremt lönsamt projekt. 

Vår investeringskostnad i projektet beräknas bli c:a 10 Mkr. 

 

Finansiell information i siffror (kkr) 

 

   2009   2008   2007 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter   2 891   2 510   1 913  

Rörelsekostnader - 1 987 - 1 769 - 1 353  

Rörelseresultat      904      740      559 

Finansnetto   1 627 -    281 -    172    

Resultat efter finansiella poster   2 531      459      387  

Årets resultat      996          0                 1   



6 

 

 2009 2008 2007 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 21 701 15 779 14 755 

Omsättningstillgångar   1 254   1 588   2 146 

Summa tillgångar 22 955 17 367 16 900 

Eget kapital 12 005   7 312   7 312 

Obeskattade reserver   5 917   4 216   3 789 

Långfristiga skulder          0   3 900   3 900 

Kortfristiga skulder   4 139      879      731 

Summa eget kapital och skulder 22 955 17 367 16 900 

 

Ställda säkerheter   

Företagsinteckningar (f n ej ianspråktagna)   6 200   6 200  6 200 

Ansvarsförbindelser     inga     inga    inga  

 

Nyckeltal 

Soliditet    71 %   60 %   59 % 

Avkastning på totalt kapital 11,1 %  4,1 %  3,7 % 

Avkastning på eget kapital 15,5 %  4,4 %  3,9 % 

Bokfört substansvärde per aktie 1 077 kr 1 336 kr 1 287 kr 

Resultat per aktie 166 kr 59 kr 50 kr 

 

Aktiekapitalets utveckling 

 

År      Händelse         Ökning av     Totalt          Ökning av        Totalt             Kvot- 

  antal aktier antal aktier  aktiekapitalet  aktiekapital   värde 

1995 Nyemission,bildande 652 652 163 000 163 000 250 

1996 Nyemission 476 1128 119 000 282 000 250 

1998 Nyemission 700 1828 175 000 457 000 250 

2003 Nyemission 772 2600 193 000 650 000 250 

2006 Fondemission  2600 5200 650 000 1 300 000 250 

2006 Nyemission 2600 7800 650 000 1 950 000 250 

2009 Fondemission *) 0 7800 1 950 000 3 900 000 500 

2009 Nyemission,kvittning 7393 15193 3 696 500 7 596 500 500 

2010 Split 25:1 364632 379825 0 7 596 500 20 

2010 Aktuell nyemission**)189912 569737 3 798 240 11 394740 20 

 

*) Kapitalöverföring från reservfonden till aktiekapitalet 

**)  Angivna värden på denna rad är preliminära och förutsätter att emissionen blir 

fulltecknad. 

 Det finns inga optioner eller konvertibla skuldebrev utfärdade i bolaget. 
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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. Vinstutvecklingen har varit god även då.  

Våra vindkraftverk är värda minst 19,9 Mkr, och vi har inga långfristiga skulder. 

 

 Aktiens värdeutveckling 

 Den fina resultatutvecklingen har helt naturligt resulterat i att aktien  har utvecklats 

positivt.  Värdeutvecklingen i aktien har varit från 16 %  till 28 % per år, beroende på 

vilket år man köpt andelar / aktier i nyemissionerna.  

 Hittills har aktieköp varit förenat med aktieägarlån till bolaget. Lånen har under löptiden 

varit räntebärande. De har amorterats av successivt under åren 1998 – 2005. Den sista 

lånedelen kvittades mot nya aktier år 2009 för de aktieägare som så önskade, eller åter-

betalades. Nu är lånen helt avvecklade. 

 Om man ser den del av lånen som amorterades som en vanlig räntebärande placering, och 

ser aktieköpen separat, kan vi konstatera följande resultat på några investeringsexempel: 

 

 Den som investerade 3300 kr 1995/96, har idag ett värde på c:a 11000 kr. 

  ”      ”           ”           3800 kr  2003,      ”       ”     ”     ”     ”    ”  11000 kr. 

  ”      ”           ”           2600 kr  2006,      ”       ”     ”     ”     ”    ”    5500 kr. 

  

 Det hör till ovanligheterna att någon aktieägare säljer några aktier i Älvsborgsvind AB. 

Senast kända aktieaffär var i jan 2009. Då fanns 500 kr kvar av aktieägarlånet. Försälj-

ningspriset var 2700 kr per andel, d v s en aktie + en lånefordran på 500 kr. Det är den 

kursen som investeringsexemplen ovan är baserade på. 

 

 Substansvärde 

 Det bokförda substansvärdet 31 dec 2009 var 1077 kr/aktie. Det reella substansvärdet är 

betydligt högre, beroende på att våra aktieinnehav i Eolus och Österlenvind är bokförda 

med nominella värden. De reella värdena är betydligt högre.  

 Eolusaktien, t ex, är bokförd med 16,25 kr/aktie. Det aktuella värdet är c:a 44 kr/aktie. 

Eftersom vi har drygt 90 000 Eolusaktier, har vi där ett mervärde på c:a 2,3 Mkr. Det 

motsvarar c:a 150 kr/aktie. 

 Våra vindkraftverk har högre marknadsvärde än vad de bokförts med. Där finns reella 

mervärden, som motsvarar c:a 190 kr/aktie. Det reella substansvärdet torde vara c:a 1400 

kr/aktie. 
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 Split  
 Den 8 mars genomfördes en s k split på 25:1. Varje aktie delades upp på 25 aktier. Alla 

siffror i detta prospekt, som avser bolaget före år 2010, gäller före split. Efter split är det 

bokförda substansvärdet 43,08 kr (1077 / 25), och det beräknade reella substansvärdet enl 

ovan är 56 kr (1400 / 25). 

 

Handel med aktierna 
Våra aktier är f n inte noterade på någon officiell aktielista, men det kommer de att bli. Vi 

kommer att introduceras på Alternativa Aktiemarknaden 19 maj 2010. Då blir det möjligt 

att på ett enkelt sätt handla med våra aktier på den öppna aktiemarknaden. 

 

Faktorer som påverkar bolaget 
 

Vinden 

Det är vinden som driver våra kraftverk. Vi är väldigt gynnade, för den produktions-

resursen är gratis. Tyvärr är den inte konstant. Vindenergin varierar upp till 15% över 

resp under normalårsvind. Därför räknar vi med varierande produktion och intäkter. 

 

Elpriset 

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.  

Oftast tecknar vi avtal med fast pris för helår. I år har vi 41 öre/kWh + 2 öre/kWh för 

nätnyttan.  

 

Elcertifikat 

Eftersom vi producerar miljövänlig el, får vi elcertifikat av staten som vi säljer till 

elhandelsbolagen. Priset på certifikaten sätts också på den öppna marknaden. Staten kan 

påverka certifikatpriserna uppåt på två sätt. Dels genom att vara mer restriktiva med 

tilldelningen av fria certifikat till de företag, som släpper ut koldioxid; dels genom att öka 

kvotplikten. Kvotplikten anger hur stor andel av den köpta elen, som måste vara 

certifierad (miljövänlig). F n är kvotplikten 17,9 %. 

Även för elcertifikat har vi avtal med fast pris för helår. I år har vi 34,5 öre/kWh. 

 

Räntenivån 

F n har vi inga långfristiga lån. För de aktuella investeringarna räknar vi med 75 % 

belåningsgrad. Räntenivån är nu c:a 2 %. Vi har kalkylerat med 4 %. 
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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 kanslichef för Svensk Vindkraftförening och 

redaktör för dess tidskrift Svensk Vindkraft. 

Aktieinnehav i bolaget: 4.100 aktier. 

 

Tomas Stalfors, styrelseledamot och sekreterare. 

Tomas är född 1948 och bor i Vänersborg. Han har jobbat som chef för säkerhet, hälsa 

och miljö i Astra Zeneca, och är nu avtalspensionär. Han är fullmäktigeledamot i Läns-

försäkringar Älvsborg. Tomas har en period varit valberedare i bolaget. Han blev invald i 

styrelsen 2009. 

Aktieinnehav i bolaget: 1.400 aktier. 

 

Bengt Sernestrand, styrelseledamot och 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: 1.250 aktier. 

 

Margot Skogsäter, styrelseledamot. 

Margot är född 1934 och bor i Alingsås. Hon är f d laboratorieassistent. Nu ägnar hon sig 

åt konsthantverk i textil, och så är hon ledamot i Miljönämnden i Alingsås. Margot är en 

trotjänare i bolaget. Hon var drivande kraft i starten 1994 och hon har varit sekreterare i 

14 år,  då hon också tog ansvar för administration och arkivering.  

Aktieinnehav i bolaget: 1.250 aktier. 

 

Lars Åkeson, styrelseledamot. 

Lars är född 1948 och bor i Lerum. Han är civilingenjör och VD i PitchWind Systems 

AB. Han arbetar också som energikonsult. Lars har ingått i styrelsen från starten 1994. 

Aktieinnehav i bolaget: 350 aktier personligen samt 2.250 aktier i sitt HB tillsammans 

med sin fru. 

 

Göran Andréasson, styrelseledamot. 

Göran är född 1951 och bor i Alingsås. Han är konstruktör och programmerare. På fritid 

kan det bli segelflygning. Göran valdes in i styrelsen 2005 och blev då kassör. 

Aktieinnehav i bolaget: 5.500 aktier. 

 

Bertil Borglund, styrelseledamot och VD. 

Bertil är född 1943 och bor i Trollhättan. Han har varit lärare och platschef i grundskolan 

på 1900-talet, samt komvuxlärare på 2000-talet. Han har varit kommunfullmäktige-
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ledamot i Trollhättan sedan 1985 och haft många andra kommunala och regionala 

uppdrag; f n endast i Miljönämnden.  Bertil är vindkraftsprojektör. 

Bertil valdes in som suppleant i styrelsen 1999 och blev ordinarie 2003. VD uppdraget 

har han haft sedan 2005. 

Aktieinnehav i bolaget: 14.350 aktier. 

 

Ulf-Göran Andersson, styrelsesuppleant. 

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. Ulf-

Göran blev invald 2009. 

Aktieinnehav i bolaget: 500 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: 400 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 39.600 aktier för 

Kråge Vind AB. 

                

Revisor 
 

Thorbjörn Wängvik, auktoriserad revisor, Förenade revisorer, Alingsås 
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Bolagsordning  
 

Org nr 556508-4448                                                                   VAT nr SE 556508-444801 

 

§ 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 4 år. 

 

§9 Kallelse till bolagsstämma ska ske dels via annons i Post och Inrikes Tidningar och 

Dagens Industri, dels via brev med posten eller via e-post till aktieägarna tidigast  6 

veckor och senast 4 veckor före stämman.  

 Information och meddelanden till aktieägarna sker på samma distributionssätt. 

 

§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 

               protokolljusterare. 

 

 b. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
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 c.  Fastställande av dagordning. 

 

 d.  Prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

 

 e.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 

 

 f.  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 och – i förekommande fall - revisor. 

 

  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 bolags-

stämma. 

 

§ 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) 
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Emissionsvillkor och anvisningar 
 

Emissionens syfte och storlek 

Emissionen omfattar 189.912 nya aktier vid full teckning. Det ger ett maximalt 

kapitaltillskott på 9 495 600 kr till bolaget. Kvotvärdet är 20 kr per aktie. Emissionen 

görs för att bolaget vill kontantfinansiera upp till 25 % av detta års investeringar. 

 

Teckningskurs 

Priset för de nya aktierna är 50 kr per aktie. Inget courtage tillkommer. 

 

Avstämningsdag och företrädesrätt till teckning 

Emissionen riktar sig till de aktieägare i Älvsborgsvind AB som är registrerade i aktie-

boken på avstämningsdagen den 26 mars 2010. Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna 

en (1) ny aktie.  

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt erbjuds i första hand samtliga aktieägare i 

bolaget, och i andra hand nya investerare. 

 

Teckningstid 

Teckning av nya aktier sker 6 - 22 april 2010. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga 

teckningstiden. 

 

Teckning av aktier med företrädesrätt 

Teckning av aktier med företrädesrätt görs på ”Särskild anmälningssedel” med samtidig 

betalning. På Särskild anmälningssedel framgår hur många aktier ni har rätt att teckna 

med företrädesrätt. Fyll i Särskild anmälningssedel och kryssa i alternativ 1, om ni vill 

teckna det maximala antal aktier ni har rätt till och betala med vidhängande inbetal-

ningskort. 

Vill ni teckna ett mindre antal än de ni har rätt till, kryssa i alternativ 2 och ange vilket 

antal aktier ni vill teckna samt beloppet och betala med vidhängande inbetalningskort. 

 

Anmälningssedlar medföljer prospektet. 

 

Teckning av aktier utan företrädesrätt 

Teckning av aktier utan företrädesrätt görs på ”Anmälningssedel för teckning av aktier 

utan företrädesrätt”, som medföljer detta prospekt. Anmälan om teckning är bindande. 

Minsta aktiepost för nuvarande aktieägare är 50 aktier och för nya investerare 100 aktier.  

Aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt fördelas av styrelsen i första hand till 

nuvarande aktieägare och i andra hand till nya investerare, i proportion till vad var och en 

har tecknat sig för. 

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som 

anmälningarna avser, eller i vissa fall helt utebli. 
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Insändning av anmälningssedel 

Anmälan insändes till: 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) 

Att: Emissioner 

Box 2108, 403 12 GÖTEBORG 

031-745 50 00  

Fax: 031-711 22 31 

Eller: inscannad via e-post till emissioner@thenberg.se 

 

Anmälningssedel måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda 

senast klockan 17:00 den 22 april 2010.  

 

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 fastställts av de aktier som tecknats utan företrädesrätt, sänds 

avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske under vecka 18. 

De som inte tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas 

tiden för besked om tilldelning fram i motsvarande antal dagar. 

 

Betalning 

Full betalning för tilldelade aktier, vilka tecknas utan företräde, skall erläggas kontant 

enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg & Kinde tillhanda 

senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid 

kan aktierna 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. 

Full betalning för aktier tecknade med företrädesrätt görs samtidigt med tecknandet, 

senast 22 april 2010. 

 

Leverans av aktier 

 Älvsborgsvind AB är anslutet till Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). De nya aktierna 

registreras på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepåkonto. Fysiska aktiebrev 

utfärdas inte. De nya aktierna beräknas vara bokförda i slutet av maj. VP 

kontoregistrerade aktier aviseras av Euroclear. Depåregistrerade aktier aviseras inte. 

Respektive aktieägare kan avläsa registreringen på sin depå. 

Utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2010.  

 

 



15 

 

Offentliggörande av emissionsresultatet  

När emissionen har avslutats, kommer bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen på 

bolagets hemsida www.alvsborgsvind.se  

 

 

 

 


