Förvaltningsberättelse för Älvsborgsvind AB(publ) för 2010
Verksamhet
Bolagets syfte är att bedriva elproduktion med vindkraft samt att etablera nya vindkraftverk.
Produktion
2010 var återigen ett vindfattigt år. Den genomsnittliga vindenergin i landet var 90 % av
normalår (94). Älvi producerade 859 MWh (923), Victoria 875 MWh (988), Rune 919 MWh
(1036) och Artur 936 MWh (67). Vår 25% del av Söderbodane producerade 316 MWh (330).
Vår sammanlagda produktion blev därmed 3905 MWh. (3344).
Avyttring
Under året har vi sålt 89 734 av våra aktier i Eolusvind AB för 3 969 728 kr. Den 1 sep sålde
vi Älvi till driftbolaget för den nya vindkraftparken, NVA. Vi erhöll i en första delbetalning
300 000 kr. Slutbetalning kommer att ske efter det att alla de gamla verken har sålts.
Investeringar
Under året har vi investerat c:a 30 Mkr i ett nyetablerat 2 MW verk i Söderbodane samt
1,3 Mkr i generationsskiftet på Näsudden.
Marknad, avtal och priser
Vi säljer vår produktion av miljövänlig elenergi och elcertifikat på den svenska marknaden.
2010 hade vi avtal med Alingsås Energi för Rune, Artur, Älvi och Viktoria, och med Dala
Kraft för Söderbodane. Vi hade fastprisavtal som gav oss 75 öre/kWh (80), resp 80 öre/kWh
(80). Därtill c:a 2 öre/kWh för nätnyttan.
Aktieinnehav
Vi äger 1000 aktier i Eolusvind AB, vilket utgör 0,0044 % av bolaget. Vi är även delägare i
Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier motsvarande 8% av det bolaget.
Hemsida på internet
I jan 2010 byggde vi upp en egen sajt på internet under adress www.alvsborgsvind.se . Där
finns mycket information om vårt bolag och sajten uppdateras ofta så att den ska vara ständigt
aktuell.
Avstämningsbolag
Sedan 1 dec 2009 är vi ett avstämningsbolag. Det innebär att aktiebreven har spelat ut sin roll.
Nu är de flesta aktierna registrerade hos Euroclear, som för aktieboken elektroniskt och
ansvarar för den. En litet antal aktier är ännu inte registrerade. Det gäller aktier vars aktiebrev
förkommit och dess ägare inte ansökt om dödning under år 2009. Alla resterande har ansökt
om dödning under 2010, och deras aktiebrev kommer att dödas 2011. Därefter kommer även
dessa att registreras av Euroclear.
Publikt bolag
Den 24 feb blev vi registrerade av Bolagsverket som ett publikt bolag. Vi skaffade bolaget
denna status därför att det är ett villkor för att kunna bli registrerade på en offentlig
handelsplats för aktier, en s k lista.
Split
Den 8 mars genomfördes en split på 25:1, d v s varje aktie delades på 25 aktier.

Nyemission
I april genomfördes en nyemission som omfattade 189 912 nya aktier och gav ett
kapitaltillskott på 9 495 600 kr, varav 3 798 240 kr som aktiekapital. Emissionen
övertecknades med 129%. Efter spliten och nyemissionen finns det 569 737 aktier i bolaget.
Handel med aktierna
Den 19 maj introducerades vår aktie på Alternativa Aktiemarknaden, som är en offentlig
handelsplats. Fr o m 19 maj finns vår aktie noterad på denna lista och de som vill handla med
aktien kan göra det där. (I skatteteknisk mening betraktas aktien dock som onoterad.) En
handelspost är 100 aktier.
Ekonomisk utveckling
Årets nyemission och split har höjt vårt eget justerade kapital från 16 365 614 kr till 27 473
500 kr och ökat antalet aktier från 15 193 till 569 737. Alla årets nyckeltal blir därför inte
jämförbara med tidigare års.
Soliditeten är fortsatt hög, 52%. Det bokförda substansvärdet är 48,22 kr/aktie. Avkastningen
på eget kapital var 6,4% och avkastningen på totalt kapital var 3,6%. Resultatet per aktie var
3,08 kr. Vid årsskiftet var aktien noterad i 64 kr.
Ytterligare information om ekonomin lämnas av kassör Bengt Sernestrand, tel 0322-44350
och VD Bertil Borglund, tel 0520-71667.
De viktigaste faktorerna för bolagets utveckling
Elpriser
Elförsäljningen ger oss 2/3 av intäkterna. Ingen större
prisförändring
förutses för de närmaste åren.
Elcertifikat
Certifikaten ger oss 1/3 av intäkterna för verk, som är högst 15 år.
Certifikaten ska finnas kvar till 2035. Kvotplikten (andelen
certifierad el) bestäms av regeringen, som därmed indirekt styr den
prisutveck-lingen.
Elmarknaden
Förbättrade förutsättningar för elexport är av stor betydelse för en
positivutveckling av elpriset, eftersom överskott förväntas i
Sverige.
Elförbrukningen förväntas öka, framför allt i vår omvärld.
Miljösituationen
Ju mer dramatiska klimateffekterna blir, desto fler beslutsfattare
kommer att förstå nödvändigheten av att styra över till miljövänlig
energiproduktion. När det sker, kommer miljövänlig elproduktion som vindkraft - att uppvärderas och gynnas via ekonomiska
styrmedel. Utsläppsrätter och ursprungsgarantier t ex kan ges
större ekonomisk betydelse.
Expansion
Vår projektportfölj innehåller möjligheter till fortsatt tillväxt,
vilket vi avser att genomföra.
Projekt
Åmål:
Vi har använt vår option på ett verk till hos markägaren i Söderbodane och etablerat ett helägt
verk där. Det är ett Enerconverk, E 82, 2 MW på 108 m torn. Det är ett av de högsta verken i
landet; 149 m totalhöjd. Projektet blev drygt tre månader försenat, så officiell driftstart dröjde
till 7 jan 2011. Ev kan fler verk etableras där.

Trelleborg:
I samarbete med Eolusvind har vi projekterat för ett megaverk i Önnarp. Efter diverse
motstånd, bl a från kommunen, Försvarsmakten och på senare tid även från grannar, har läget
förbättrats något. Kommunen lämnade i nov 2008 positivt förhandsbesked. Försvarsmakten
meddelade i maj 2010 att den inte längre har något att invända mot den sökta etableringen.
Ärendet ligger f n i Förvaltningsrätten i Malmö, som ska ta ställning till några grannars
överklagan.
Lidköping:
Efter många turer beviljades vi bygglov för två verk med maxhöjd 100 m i juni 2009. Några
grannar samt Försvarsmakten överklagade, varpå Länsstyrelsen upphävde bygglovet i mars
2010. Samma månad överklagade vi det beslutet. 4 okt gjorde Försvarsmakten sitt utspel om
stoppområde, som omfattar Trässberg. I okt avslog Miljödomstolen vårt överklagande. Vi
överklagade direkt till Miljööverdomstolen, som nu har beviljat oss prövningstillstånd.
Nya Näsudden Väst:
Generationsskiftet på Gotland löper på enl uppgjord plan. De 27 gamla verken, där Älvi ingår,
ska bytas ut mot 12 st 3 MW verk. Den nya vindkraftsparken beräknas producera tre ggr så
mycket el som den gamla parken.
Under 2010 har bygglov, miljötillstånd och byggkreditiv beviljats, alla erforderliga kontrakt
och avtal tecknats, driftbolag har bildats, de nya verken och elanslutningen har beställts och
delägarna har betalt in sin första delbetalning på 10% av etableringskostnaderna. För vår del
blev det 1 280 000 kr. Driftstart är planerad till dec 2011.
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62 år, kanslichef i Svensk Vindkraftsförening och
redaktör för tidskriften Svensk Vindkraft
aktieinnehav: 6150 aktier
64 år, byggmästare
aktieinnehav: 1641 aktier
62 år, avtalspensionerad f d miljöchef
aktieinnehav: 5578 aktier
62 år, konsult
aktieinnehav: 1883 aktier
67 år, lärare
aktieinnehav: 22166 aktier
76 år, pensionerad laboratorieassistent
aktieinnehav: 1100 aktier
62 år, VD i PitchWind AB
aktieinnehav: 2550 aktier
59 år, konstruktör
aktieinnehav: 8250 aktier
62 år, gymnasielärare
aktieinnehav: 1155 aktier
(se ovan)
66 år, lantmästare, representant för den störste
aktieägaren, aktieinnehav: 0 aktier

Möten
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Extra bolagsstämma hölls 25 jan i Trollhättan med
ett 40 tal aktieägare. Årsstämman hölls i Alingsås 23 mars, också där med ett 40 tal aktieägare
närvarande.
Styrelseledamöter har bl a deltagit i vindkraftseminarier, konferenser och andra
vindkraftbolags årsstämmor.
Ägareförhållanden
Bolaget hade vid årsskiftet drygt 400 aktieägare. Antalet aktier är 569 737 st (15 193). Alla
aktierna tillhör samma aktieslag. Ägandet är väl spritt. Största aktieägare är Krågevind AB,
som äger 10,4%. Ingen enskild aktieägare äger över 4% av bolaget.
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