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29 verk och
95 000 000 euro
- Eolus hittills största affär

Eolus har tagit plats
på huvudlistan
Charlotte Unger
Ny VD på Svensk Vindenergi.
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WI TA LISSON HA R OR D E T

Ett historiskt år för ett
Eolus i ständig utveckling

D

et har på många sätt skrivits historia för både Eolus och vindkraftsbranschen i helhet den senaste tiden. För Eolus del har vi genomfört
vår största affär i bolagets 25-åriga historia
och tagit steget in på Stockholmsbörsens huvudlista.
Affären med ewz och deras medinvesterare
Aquila Capital rörande de 29 vindkraftverk
som ska förse Googles finska serverhall med
el är vår ojämförligt största med ett ordervärde på cirka 900 miljoner kronor. Affärer av
denna storlek tar mycket kraft och tid i anspråk men vi är mycket nöjda med slutresultatet. Genom att ha elförsäljningsavtalet med
Google som bas kunde vi skapa ett mycket
attraktivt investeringsobjekt som rönte stort
intresse på marknaden och satte Eolus på
kartan som en attraktiv partner. Eolus kommer
att fortsätta hantera anläggningarna för köparnas räkning och vi ser fram emot att vara
en partner i Googles strävan att driva sina
serverhallar på förnybar el.
Det är en smått fantastisk resa som Eolus
gjort sedan bolaget bildades 1990. Efter att
de första verken uppförts på södra Öland
1991 har ungefär 470 följt och varje år har det
varit vinst på sista raden oavsett marknadsläge och konjunktur. Nu tar vi alltså nästa steg
i bolagets utveckling genom bytet från First
North Premier till huvudlistan på Stockholms-

Om oss
Eolus Vind är en av Sveriges
ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar
värden i alla led inom ramen för
projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder
såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt
i Norden och Baltikum. Sedan
starten 1990 har Eolus medverkat
vid etableringen av nära 470 av
de cirka 3 000 vindkraftverk som
idag finns i Sverige.

börsen. Genom att finnas på huvudlistan räknar vi med att kunna skapa mer uppmärksamhet för vindkraften i stort, för Eolus som
bolag och för de produkter och tjänster som
vi kan erbjuda.
Vindkraften i Sverige slår återigen rekord och
under 2014 var det bara Tyskland och Storbritannien av de europeiska länderna som installerade mer vindkraft. Årsproduktionen i Sverige uppgick till 11,5 TWh. Trots detta rekord
finns det fortsatt stor potential för utbyggnaden då Sverige som land är väl lämpat för en
större andel vindkraftsel i produktionsmixen.
De låga ersättningsnivåerna för el och elcertifikat gör att det fortsatt kommer att vara stort
fokus på de projekt som bäst möter investerarnas avkastningskrav. Under det gångna
året har Eolus sålt anläggningar till aktörer i
alla de kundgrupper vi jobbar med, vilket visar
att vår affärsmodell fungerar väl. Noterbart är
att andelsförsäljningen, som varit något av
Eolus signum genom åren, åter tagit fart.
Till sist vill jag passa på att tacka alla er som
kom till Eolus lyckade seminarium i Hässleholm i samband med årsstämman. Givetvis
kan jag redan nu utlova ett nytt seminarium
med spännande föreläsare och utställare nästa år.
PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET
Nettoomsättning, MSEK

Q1
2014-09-01
-2014-11-30

Q1
2013-09-01
-2013-11-30

Helår
2013-09-01
-2014-08-31

363,7

217,2

465,8

Rörelseresultat, MSEK

29,6

29,9

41,5

Resultat före skatt, MSEK

20,5

20,9

13,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK

-2,7

-6,6

-23,2

Periodens resultat, MSEK

15,5

15,4

9,9

Resultat per aktie före/efter utspädning MSEK

0,63

0,63

0,44

Eget kapital per aktie, SEK

38,24

39,28

37,61

-144,2

-10,9

-487,8

1 853,9

1 516,4

1 929,8

-565,1

+101,5

-421,2

Orderstock per balansdagen, MSEK

272,7

151,7

218,1

Under perioden drifttagna verk, antal

22,0

9,0

27,0

Verk överlämnade till kund, antal

11,1

7,1

14,0

Under perioden drifttagna verk, MW

48,2

17,6

53,0

Verk överlämnade till kund, MW

21,4

14,2

27,4

Elproduktion, GWh

79,6

36,3

172,1

Soliditet, %

51,4

64,4

48,5

6,5

6,6

1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK
Balansomslutning, MSEK
Nettoskuld - /Nettokassa +, MSEK

Avkastning på eget kapital efter skatt, %
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Kalendarium
11 MARS 2015
Företagspresentation av Eolus hos
Aktiespararna i Kungsbacka.
20-21 MARS 2015
Eolus ställer ut på Lantbruksmässan
i Lidköping.
22 MARS 2015
Invigning av vindparkerna Stenkulla och
Jungs-Åsa i Vara kommun.
20 APRIL 2015
Företagspresentation av Eolus hos
Aktiespararna i Karlskrona.
28 APRIL 2015
Delårsrapport Q2,
september 2014-februari 2015.
7 MAJ 2015
Eolus vice VD Hans-Christian Schulze
talar på 4th Annual Renewable Energy
Financing Forum i Wien.
9 MAJ 2015
Invigning av vindpark Legeved i
Kristianstads kommun.
24-25 JUNI 2015
Eolus medverkar på Borgeby fältdagar.
Monterplats S136
7 JULI 2015
Delårsrapport Q3,
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Bokslutskommuniké för 2014/2015.
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Eolus medverkar på Vind 2015
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AFFÄ R EN M ED STORT A

Ett stort förtroende och
en gigantisk affär
I JANUARI TECKNADE EOLUS AVTAL MED EWZ OM FÖRSÄLJNING AV DE 29
VINDKRAFTVERK SOM OMFATTAS AV DET ELFÖRSÄLJNINGSAVTAL SOM EOLUS
TECKNADE MED GOOGLE 2014. AFFÄREN MED ETT ORDERVÄRDE PÅ 95
MILJONER EURO ÄR EOLUS OJÄMFÖRLIGT STÖRSTA TILL DAGS DATO.

B

akgrunden till Eolus affär med
ewz och deras medinvesterare
Aquila Capital står alltså att finna
i det elförsäljningsavtal som Eolus tecknade med Google i januari 2014.
Under detta avtal (på engelska Power
Purchase Agreement, PPA) kommer
Google att under tio år till ett fast förutbestämt pris köpa all el som produceras i 29
vindkraftverk fördelade på fyra parker i
sydvästra Sverige som Eolus uppfört.
Google kommer härigenom att försörja
sitt datacenter i Finland med förnybar el.
Google har höga ambitioner vad gäller att
minska sin miljöpåverkan och gör runt om
i världen strategiska avtal för att kunna
försörja sina anläggningar med förnybar
el. Dock äger man inte själv sin produktion utan man tecknar långa avtal om leverans av förnybar el och har som krav att
den el man upphandlar ska komma från
nya anläggningar. På så sätt bidrar Google till att öka produktionen av förnybar el
utan att konkurrera med andra köpare om
befintlig produktion.
Med ett tioårigt serviceavtal med turbinleverantören Vestas, Eolus drift- och förvaltningstjänster och det tioåriga försäljningsavtalet med Google skapade Eolus ett
attraktivt investeringsobjekt som tog bort
många av de risker som kan vara förknippade med en vindkraftsinvestering.
—Jag skulle vilja säga att det var ett väldigt unikt objekt som vi kunde erbjuda
marknaden vilket också visade sig i det intresse som fanns hos investerarna, säger
Eolus VD Per Witalisson.
Intresset var stort och Eolus fick in flera
attraktiva bud. Efter utvärdering av de olika buden valde Eolus att gå vidare med
ewz, en schweizisk energikoncern som
ägs av staden Zürich. Att valet föll på ewz
förklarar Per Witalisson så här:

— Självklart spelade ekonomin stor roll. De
la ett attraktivt bud rent finansiellt. Dessutom är det en stabil koncern med ett stort
kunnande inom branschen och som därtill
aktivt försöker vara en del av omställningen till ett hållbart energisystem. Deras ambitioner för omställningen är höga vilket
öppnar för fortsatta samarbeten.
I en folkomröstning i Zürich 2008 beslutades att ewz på sikt ska lämna sina investeringar i kärnkraft för att istället investera
i förnybar produktion i Schweiz och övriga
Europa. Siktet är inställt på att årligen investera 100-400 miljoner Schweizer franc
i förnybar kraftproduktion. Koncernen
äger sedan tidigare vindkraft men detta är
den första investeringen i Sverige och
därtill den för ewz största i vindkraft. Investeringen i den så kallade Atlanticportföljen gör ewz tillsammans med Aquila
som är ett tyskt alternativt investmentbolag. Ägarfördelningen innebär att ewz
kommer att äga 51 procent och Aquila 49
procent. Bruno Hürlimann som är chef för
strategiska projekt på ewz menar att ewz
genom att ha en medinvesterare med sig
kan styra sina resurser mer effektivt.
— Dessutom kompletterar ewz:s kompetens som elleverantör, Eolus kompetens
som projektutvecklare och Aquilas kompetens som finansiell aktör varandra perfekt fortsätter Hürlimann.
Eolus har fått förtroendet att sköta drift
och förvaltning av anläggningarna, tolv år
när det gäller tekniska tjänster samt fyra
år när det gäller administrativa tjänster. De
29 vindkraftverken är av modellerna Vestas V90, V100 och V112 och avser de fyra
parkerna Alered i Falkenbergs kommun,
Mungseröd i Tanums kommun, Ramsnäs i
Laxå kommun och Skalleberg i Hjo kommun. Hos Eolus var glädjen över affären
som presenterades mindre än en vecka

innan bolagets årsstämma naturligtvis
stor.
— Att göra affärer med bolag som ewz
och Aquila Capital som strävar efter att
göra skillnad genom strategiska investeringar i förnybar elproduktion är en spännande och en växande del i Eolus verksamhet och framtid konstatade
exempelvis Eolus vice VD och försäljningschef Hans-Christian Schulze.

För mer
information
om ewz och
Aquila Capital
se www.ewz.ch samt
www.aquila-capital.com

På www.eolusvind.com finns
en film om byggnationen av
vindpark Alered och affären
med ewz. Alered består av
fyra Vestas V112 3,3 MW
vindkraftverk.

A F FÄ R E N ME D S TORT A

Bruno Hürlimann

”Dessutom kompletterar ewz:s
kompetens som elleverantör,
Eolus kompetens som
projektutvecklare och Aquilas
kompetens som finansiell aktör
varandra perfekt”
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I NTER V JUN

CHARLOTTE UNGER, VD Svensk Vindenergi

”Mitt fokus är våra
medlemmar och
energikommissionen”

INTER VJUN

CHARLOTTE UNGER
ÄR NYTILLTRÄDD VD
FÖR SVENSK VINDENERGI,
BRANSCHORGANISATIONEN MED MÅLSÄTTNINGEN
ATT GE VINDKRAFT
EN BRED FOLKLIG
FÖRANKRING.

Du är ny som VD på Svensk Vindenergi,
berätta lite om din bakgrund.
Jag brinner för samhällsfrågor, särskilt där
fokus ligger på hållbar utveckling med
brett engagemang av många olika aktörer.
Jag vill bidra till en utökad dialog och förståelse främst mellan forskning, näringsliv
och politik. Jag är född och uppvuxen i
Stockholm. Min familj består av sambo
och katt, utflyttad son och hans flickvän,
mamma, pappa och bror. Läste kemi på
Stockholms Universitet och fortsatte sedan
med studier på Karolinska Institutet. Har
en licentiatexamen i medicinsk vetenskap.
Mitt första arbete var på Kemikalieinspektion. Under åren här arbetade jag
som handläggare och chef både med nationella- och internationella frågor inom
fler olika områden. Därefter sökte jag mig
till politiken och Regeringskansliet. Jag
har arbetet på Miljödepartementet och
Svenska Representationen i Bryssel bl.a.
som chef för förhandlingsarbete med EU:s
kemikalielagstiftning. I mitt arbete har jag
fokuserat mycket på en utökad dialog
mellan näringsliv, forskning och politik.
Vad gäller energifrågor så har jag arbetat
med kärnkraftfrågor bl.a. val av plats för
slutförvar av kärnavfall under mina två första år på miljödepartementet.
Innan mitt nuvarande uppdrag arbetade jag på Läkemedelsverket som miljöchef i verkets ledningsgrupp. Sedan som
myndighetens omvärldsanalyschef.
Mycket fokus har legat på internationellt
samarbete främst med Indien, Kina och
Brasilien. Parallellt har jag haft uppdrag
som styrelseordförande i forskningsstiftelsen Mistras program för läkemedel och
miljöfrågor.
Som nytillträdd VD, vad kommer ditt huvudfokus att vara under det kommande
året?
Våra medlemmar och energikommissionen. Det är centralt för mig att tillvarata
våra medlemmars ekonomiska intressen
bl.a. genom att främja en utveckling av

vindkraft till dess fulla potential. En höjd
ambition i vårt arbete ger även Sverige
förutsättningar att bidra till att andra EU
länder uppnår sina förnybarhetsmål till
2020 - en förnybar försörjning i Sverige
och Europa med sänkta koldioxidutsläpp.
Vårt bidrag till att riksdagens generationsoch miljömål.
Vilka är de viktigaste frågorna just nu för
Svensk Vindenergi?
Vi arbetar med tre prioriterade områden.
Det första området gäller styrmedel. Här
är det kontrollstation 2015, en ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 30
TWh år 2020 som regeringen nyss föreslog och en förlängning av systemet till
2030 de viktigaste frågorna.
Den andra frågan handlar om nätinfrastruktur. Den viktigaste frågan här är de
flaskhalsar som finns i stamnätet. Det
kommer vara avgörande att åtgärda
dessa flaskhalsar betydligt tidigare än vad
Svenska Kraftnät har annonserat om vindkraften ska kunna växa som vi vill. En annan viktig fråga inom nätinfrastruktur är
hur stamnätstarrifferna sätts. Idag finansierar anslutande vindkraftsbolag ett eftersatt underhåll på stamnätet som inte
på något sätt har orsakats av vindkraften.
Den tredje prioriterade frågan är tillståndsfrågor. Här handlar det om det
kommunala vetot, försvarsmaktens stoppområden och artskyddsförordningen.
Regeringen har aviserat att man ska inrätta en energikommission. Vad är dina
förväntningar på denna?
Den främsta förväntningen är att kommissionen arbetar öppet och bjuder in experter från branschen. Om överenskommelsen ska vara långsiktigt hållbar så krävs
en bred förankring. Det krävs också att
arbetet inte drar ut för mycket på tiden.
Det har talats om att kommissionen skall
arbeta under två år vilket kan bli problematiskt sett till den osäkerhet som finns
om vad som skall ta vid efter att det nuvarande elcertifikatsystemet löper ut 2020.
Det vore önskvärt om det kan komma delbetänkanden kring de frågor som ligger
närmast i tiden.
Vad kommer Svensk Vindenergi att särskilt poängtera är viktigt för kommissionen att hantera?
En förlängning av elcertifikatsystemet till
2030 är en viktig fråga för kommissionen
som det borde gå att enas kring. De rödgröna partierna har redan uttalat sig positivt kring detta och allianspartierna har tidigare sagt att det vill se en fortsatt
satsning på förnybart även efter 2020. En
förlängning av det nuvarande systemet,

med ett antal reformer, vore det mest naturliga eftersom det har varit så pass framgångsrikt och har ett stort förtroende hos
både investerare och allmänhet.
Det är också viktigt att kommissionen
inte fastnar i diskussionen om enskilda
kraftslag utan ser till de större frågorna om
nätinfrastruktur, elmarknadens funktion och
hur vi löser effektproblematiken i ett kraftsystem med stora volymer vindkraft. Med
långsiktiga och likvärdiga spelregler mellan
olika kraftslag så kommer vindkraften med
största sannolikhet att bli en vinnare.
Utbyggd överföringskapacitet till andra
länder kan ge Sverige goda möjligheter
att exportera miljövänlig el. Samtidigt
är frågan laddad. Vad är dina bästa argument för att bygga kablar till andra
länder?
Förutom att det snabbt kan sänka koldioxidutsläppen i hela regionen så är det samhällsekonomiskt lönsamt. Svensk Vindenergi lät nyligen teknikkonsultbolaget
Sweco genomföra en scenariostudie av de
samhällsekonomiska effekterna som olika
vägval för energipolitiken skulle innebära.
Det mest lönsamma scenariot visade sig
vara det med en kraftfull satsning på förnybart, genom en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030, kombinerat med en
fortsatt integration med våra grannländers
elnät. Totalt skulle detta ge en samhällsekonomisk vinst på över 1 miljard kronor
per år och en möjlighet att långsiktigt
minska utsläppen med 7,7 miljoner ton
koldioxid per år jämfört med ett referensscenario enligt nuvarande förutsättningar
på elmarknaden. Uteblivna satsningar på
förnybart skulle istället riskera samhällsekonomiska förluster på upp till 1,5 miljarder per år. Den stora skillnaden mellan
dessa scenarier beror på att en fortsatt
satsning på förnybart säkerställer en gynnsam kraftbalans. Det håller nere elpriserna
och på så sätt säkerställs goda konkurrensvillkor för svensk industri. Det gynnar
också leveranssäkerheten i ett läge där
några av de äldsta kärnkraftsreaktorerna
riskerar att falla för ålderssträcket. Studien
finns att ladda ner på våran hemsida för
den som är nyfiken.

Under 2014 producerade den svenska
vindkraften 11,5 TWh, vad tror du om
framtiden?
Vi har just kommit ut med en ny prognos
som sträcker sig fram till och med 2018
som visar att vi då kommer att producera
omkring 19 TWh. Under 2014 räknar vi
med att vi kommer passera 14 TWh om
det blir ett normalt vindår.
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N Y HETER

Nu finns Eolus
på huvudlistan
Sedan den 2 februari handlas Eolus B-aktier på Stockholmsbörsens huvudlista. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet som enbart var ett byte av handelsplats. Någon nyemission eller liknande genomfördes inte. I
samband med att Eolus noterades fick VD Per Witalisson ringa
i klockan för att inleda dagens handel på börsen. Nasdaq gjorde i samband med noteringen en film från dagen och den filmen går att se via Eolus hemsida www.eolusvind.com

Fulltecknat i Fröreda
I och med att Eolus vann den offentliga upphandling av vindkraft som Sundbybergs stad genomförde så är vindpark Fröreda i Hultsfred fulltecknad. Arbetet med att etablera parken
som består av sju stycken Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk
har dragit igång genom byggnation av vägar. De övriga sex verken är sålda till Region Skåne efter att Eolus lämnade det mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet i Sverige största offentliga
upphandling av vindkraftverk. Verken i parken kommer att vara
de största som Eolus hittills uppfört.

Vindkraften slår
nya rekord i Sverige
Under 2014 producerades sammanlagt 11,5 TWh el från
den svenska vindkraften. Det motsvarar åtta procent av
den svenska elproduktionen. Totalt installerades 1 050
MW ny vindkraft vilket innebär att Sverige var det land i
Europa som installerade tredje mest vindkraft efter Tyskland och Storbritannien. Det placerar även Sverige på
åttonde plats globalt sett på en marknad som domineras av Kina. Trenden i Europa är tydlig, vindkraft dominerar när det gäller tillförsel av ny produktionskapacitet.
Hela 44 procent av Europas installerade effekt kom från
vindkraft. Vind och sol stod tillsammans för 73 procent.

Etapp ett avklarad
Eolus norska projekt Öyfjellet har beviljats tillstånd av NVE
(Norges vassdrags- og energidirektorat) som är motsvarigheten
till den svenska Energimyndigheten. Slutligt avgörande om parken som omfattar en effekt om upp till 330 MW fördelat på 80110 vindkraftverk kommer att fattas av den Norges olje- och
energidepartement.

Nyinvigd: Sundsvallsparken Nötåsen
Den 28 januari invigdes vindpark Nötåsen i Holm. Parken som
består av fyra Gamesa G114 2,0 MW vindkraftverk är den första i Sundsvalls kommun och det var stort intresse från allmänheten i samband med invigningen. De som kom till Nötåsen
fick höra invigningstal av Eolus VD Per Witalisson och musikunderhållning av Jessica Falk. Utöver detta bjöds på korv och
kaffe i samarbete med Holmbygdens Utveckling, möjlighet att
titta in i ett av verken och chans att vinna fina priser i en tävling.
Samtliga fyra verk är avyttrade till offentliga investerare efter att
Eolus vunnit offentliga upphandlingar.

INVE ST E R ING OCH E TABLERING

Lönneborg
– gör en investering i
Sölvesborgs kommun.

Fåtal andelar kvar!

EOLUS HAR UNDER HÖSTEN 2014 ETABLERAT TVÅ VINDKRAFTVERK I LÖNNEBORG (ELPRISOMRÅDE 4), I ETT MYCKET
LÖNNEBORG

FINT SLÄTTLÄGE I SÖLVESBORGS KOMMUN I BLEKINGE.

Så här kan du eller ditt företag
bli delägare i Lönneborg:

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA
MER OM MÖJLIGHETERNA ATT
INVESTERA I LÖNNEBORG:

Verken sköts via ett driftbolag. Syftet är att dela på produktionsintäkter, driftoch servicekostnader. På så sätt riskminimeras varje enskilt vindkraftverk
samt administrationen förenklas.
DRIFTBOLAGETS UPPLÄGG:
• Eolus har bildat bolaget
• Båda verken säljs som sextondelar (1/16)
• Varje andelsägare kan äga en eller flera andelar
• Andelsägaren svarar för finansiering av sin andel/andelar.

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72
henric.karlsson@eolusvind.com

PROJEKTINFORMATION:
Lönneborg vindpark består av två stycken Vestas V90 2,0 MW med en navhöjd på
105 meter. Beräknad produktion per verk uppgår i medeltal till 5,6 GWh.
Eolus levererar komplett driftsatt anläggning. Det innebär att projektets alla delar
har hanterats fram till slutbesiktning och övertagen anläggning.

Eolus har tecknat ett treårigt fullserviceavtal (AOM4000) med Vestas till ett värde om
cirka 1,2 miljoner kronor per verk i parken. Om en komponent skulle gå sönder, exempelvis växellåda eller rotorblad, byter Vestas ut komponenten/komponenterna
utan kostnad för investerarna i parken. Detta innebär en stor trygghet i investeringen. Efter tre år bestämmer delägarna själva om de vill fortsätta med fullserviceavtalet eller teckna ett annat avtal med annan servicenivå. Därutöver ingår komplett
drift- och förvaltningstjänst från Eolus i investeringen.

Vill du ha ett problemfritt ägande?
EOLUS ERBJUDER KOMPLETTA DRIFT- OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN
FÖR ETT BEKYMMERSFRITT ÄGANDE.
I tjänsten ingår att Eolus hanterar all administration av parken (bland annat löpande
bokföring och hantering av försäkringar) och att Eolus är anläggningens kontaktperson mot turbinleverantören, myndigheter och försäkringsbolag. Vidare innebär det
att Eolus driftingenjörer kontrollerar och övervakar anläggningen via vår driftcentral,
följer upp planerad och oplanerad service, genomför löpande besök på sajt och gör
årliga inspektioner av anläggningen. Utöver detta ingår att tillse att villkor i tillståndet efterföljs, att en aktuell kontrollplan finns, genomförande av skyddsronder för att
upprätthålla Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:01) samt att se till att trycksatta tankar och hissanordningar besiktigas. Det
kommer att finnas en kontaktperson på Eolus för alla ärenden som rör anläggningen
och det avlämnas månadsrapporter om anläggningen och dess prestanda.

KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25
katarina.tideman@eolusvind.com

Vill du veta mer
om hela eller delar av denna
tjänst till din anläggning?
Kontakta Eolus för en genomgång
av våra tjänster och ditt behov.
THOMAS ANDERSSON
010-199 88 56
thomas.andersson@eolusvind.com

drift@eolusvind.com
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Vindkraftsseminariet
– en stark tradition
ÄNNU EN GÅNG LOCKADE EOLUS ÅRLIGA VINDKRAFTSSEMINARIUM MÅNGA ÅHÖRARE
TILL HÄSSLEHOLM. TRADITIONEN STÅR SIG SÅLUNDA STARK OCH ÅHÖRARNA FICK
HÖRA MÅNGA INSPIRERANDE FÖREDRAG MED SVANTE AXELSSON OCH MARTIN
HEDBERG I SPETSEN OCH HADE MÖJLIGHET ATT BESÖKA UTSTÄLLARE MED
OLIKA KOPPLINGAR TILL BRANSCHEN.

D

et traditionsenliga seminariet
som är öppet för alla och kostnadsfritt är ett tillfälle att träffa
andra vindkraftsintresserade
och olika branschaktiva. Precis som tidigare år var det många som tog chansen
att få lyssna till ett varierat program. Detta
år på temat ”Vi bygger ett hållbart samhälle”.
Först ut var Frank Krönert, seniorkonsult
på Sweco. Krönert talade om den rapport
Sweco gjort på uppdrag åt Svensk Vindenergi som visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att fortsätta bygga förnybar elproduktion i Sverige samtidigt som
det byggs mer överföringskapacitet till andra länder. Det finns alltså möjligheter för
Sverige att få en ny exportgren.
Om Skånes storsatsning och
effektivitet som ger framtidstro
En trend som varit tydlig de senaste åren
är att kommuner och landsting/regioner
valt att investera i egna vindkraftsanläggningar. Detta för att få långsiktig kontroll
på kostnaderna för sin elkonsumtion och
för att vara med och bidra till att uppfylla
fastlagda miljömål. Stig Persson, chef för
miljöledningsenheten på Region Skåne,
berättade att det bland tjänstemännen initialt fanns en viss skepsis till att investera i
egna vindkraftverk. När de gått igenom
förutsättningarna visade det sig dock att
det var ekonomiskt lönsamt för Region
Skåne att investera och man valde att genomföra det som är Sveriges hittills största offentliga upphandling av vindkraft.
Sammanlagt kommer Region Skåne att
investera 252 miljoner kronor i sex vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW
som Eolus uppför i vindpark Fröreda i
Hultsfreds kommun.

De verk som kommer att uppföras i Fröreda kommer att vara de största som etablerats av Eolus och är ett bevis för den
tekniska utveckling som ständigt gör
vindkraften mer konkurrenskraftig. Större
och effektivare verk är en komponent som
möjliggör för vindkraften att möta lägre totala ersättningar från försäljning av el och
elcertifikat. Claes Hovstadius från Vestas
redogjorde för hur hela leverantörskedjan
vid en vindkraftsetablering blivit effektivare, mer kostnadseffektiv och fokuserad
på att minimera risker. Något som gjort att
marknaden klarat av att möta de lägre ersättningsnivåerna. Slutsatsen var att Vestas fortsatt tror på en god utveckling av
vindkraften i Sverige.
Schweizare köper svenskt
Sent inkommen i programmet var chefen
för strategiska projekt på ewz, Bruno Hürlimann som gavs möjlighet att berätta mer
om ewz och varför de valt att tillsammans
med Aquila Capital köpa 29 vindkraftverk
från Eolus. Bolaget som ägs av staden
Zürich har högt ställda mål för att övergå
till en kraftproduktion som baseras på förnybara energislag. Mer om den affären
och ewz finns på sidorna 4-5.
Vindkraft i täten och nytt i toppen
Via Thomas Nilsson från Axpo som för
fjärde gången föreläste på Eolus seminarium fick åhörarna fördjupa sig i hur marknaden för elcertifikat fungerar och vilka
som är skyldiga att handla och vad som
styr prisbildningen. Nilsson poängterade
att systemet är teknikneutralt och förklarade vidare att det innebär att det produktionsslag som är mest kostnadseffektivt
kommer vara det som har störst utbyggnadstakt. Det produktionsslag som nu
kommit att dominera är vindkraften.

Om Thomas Nilsson från Axpo är en veteran bland föreläsarna på Eolus seminarium så var det debut i större vindkraftssammanhang för Charlotte Unger,
nytillträdd VD för Svensk Vindenergi. Unger som efterträdde Annika Helker Lundström vid årsskiftet pratade om potentialen för mer vindkraft i Sverige och
målsättningen om 100 procent förnybart.
Mer om Charlotte Unger och Svensk
Vindenergi återfinns på sidorna 6-7.
Djupt, lättsamt och hoppfullt
Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson var en riktig
publikfavorit när han blandade såväl optimism och humor som djupare funderingar
över hur vi människor och de politiska
sammanhangen fungerar. Axelsson menade att Sverige har världens chans att
ställa om till energisystemen till 100 procent förnybart och exemplifierade för att ta
udden av eventuella skeptiker med hur
Sverige som land gång på gång kunnat
överträffa uppsatta mål och att näringslivet
gång på gång kunnat leverera lösningar
när olika ämnen och produkter förbjudits.

Avslutade dagen gjorde meteorologen,
vindkraftsägaren och partnern i Entropics,
Martin Hedberg. Han visade på ett pedagogiskt sätt att klimatförändringarna ger
upphov till fler väderextremer som samhället måste klara av att hantera. Ett sätt
att hantera detta är att involvera finansmarknaden genom så kallade Cat Bonds.
Cat Bonds är en form av obligation som
överför risk från försäkringsbolag till finansmarknaden mot en premie för dem
som investerar. Entropics är det första företaget i Sverige som kommer att kunna
erbjuda denna investeringsmöjlighet.
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Årsstämma 2015
Den 24 januari höll Eolus Vind AB (publ) årsstämma
i Hässleholms Kulturhus. På årsstämman omvaldes
samtliga styrelseledamöter och Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseordförande. Eolus styrelse
består förutom Hans-Göran Stennert också av Jan
Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun
Hjelmqvist, Tord Johansson och Bengt Simmingsköld. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013/2014 och fastställde utdelningen till 1,50 kronor per aktie. VD-ordet av Per
Witalisson berörde bland annat det faktum att det
är stora svängningar i omsättningen mellan enskilda kvartal och räkenskapsår beroende på när projekt avräknas. Därtill kunde konstateras att Eolus
dagen innan fått besked om att bolagets B-aktier
upptagits till handel på Stockholmsbörsens huvudlista. Handeln påbörjades den 2 februari. Hela Per
Witalissons VD-ord går att se på Eolus hemsida
www.eolusvind.com

Martin Hedberg

Svante Axelsson

Charlotte Unger

Frank Krönert

Claes Hovstadius

17 utställare och montrar gjorde Eolus
sällskap under seminariedagen. De många
besökarna bjöds på många tillfällen till
intressanta samtal och faktainhämtning.

att
Hela årets seminarium går
om
d.c
svin
olu
w.e
ww
se på
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Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Det här gör vi
till vardags
Ola Strivall jobbar som säljare på Eolus och
utgår från huvudkontoret i Hässleholm.
Ett av Olas ansvarsområden är försäljning mot
offentliga investerare. Bland annat ansvarade
Ola för Eolus anbud i de offentliga upphandlingar
som föregick uppförandet av vindpark Nötåsen
i Sundsvalls kommun. Här syns Ola vid invigningen i slutet av januari 2015 för parken som
består av fyra Gamesaverk som sålts till Malmö
stad, Uppsalahem, Värmdö kommun samt
Mönsterås/Hultsfred/Högsby kommuner.
En viktig del av jobbet som säljare är
upprätta kalkyler på de projekt som
kan erbjudas investerarna. I och med
att Eolus erbjuder både idrifttagna
anläggningar från lager och anläggningar som byggs specifikt åt kund,
finns stora möjligheter att matcha
kundernas önskemål.

Ola pr ar med
besökare på
invigningeat
n av vindpa
rk Nötåsen.

upprätta
I färd myled tiatllt en kund.
kalk

Våra samarbetspartners:

