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vara nära noll”



2

Energimarknaden är i stark förändring. Vind-
kraftsbranschen har mognat och kostnaderna 
för att etablera vindkraft har sjunkit markant. 
Landbaserad vindkraft är numera ett av de 
absolut billigaste sätten att tillföra ny elpro-
duktion i Sverige. I takt med att etablerings-
kostnaderna sjunkit framstår vindkraft och för-
nybart i ett globalt perspektiv inte som ett 
alternativ utan allt mer som ”det nya normala”.

Den affär som Eolus genomfört med ewz och 
Aquila är ett exempel på en marknad i stor 
förändring. Steg för steg styr ewz målmedve-
tet om sin produktionsportfölj mot att baseras 
på förnybar energi. Affären kombinerades 
med ett elförsäljningsavtal med Google som 
är storförbrukare av elektricitet till sina server-
hallar. Allt fler företag inser, liksom Google, att 
framtidens kunder i allt större utsträckning 
enbart kommer att efterfråga varor och tjäns-
ter som är producerade på ett hållbart sätt. 
Det är också spännande att notera att Tesla 
som varit en föregångare vad gäller elbilar nu 
satsar stort på utveckling av batterier med 
god lagringskapacitet för såväl hushåll som 
industri. Det sker dessutom till kostnader som 
vida understiger vad många trodde var möjligt 
i nuläget. Med lagringskapacitet i form av 
konkurrenskraftiga batterier, ges ännu bättre 
förutsättningar för till exempel vind och sol att 
öka sin andel av elproduktionsmixen. 

Investerarnas medvetenhet kring risken med 
”stranded assets” ökar, det vill säga risken att 
äga tillgångar och produktionsanläggningar 
som inte kommer att vara konkurrenskraftiga i 
framtiden för att de baseras på gammal teknik 
som till exempel fossila bränslen och ändliga 
resurser. Vid jämförbar avkastning och risk-
profil gynnas därför investeringar i förnybart. 

Det är i denna föränderliga marknadsmiljö 
som Eolus agerar. Under 25 år har Eolus fram-
gångsrikt anpassat sig efter marknadens 
svängningar och därmed möjliggjort vinst på 
sista raden varje år. Givetvis kan Eolus inte slå 
sig till ro med detta men med den historien i 
ryggen siktar vi på att ta tillvara marknadens 
affärsmöjligheter på allra bästa sätt. Fram-
gångarna har möjliggjort att vi kan föreslå en 
extra utdelning om 10 kronor per aktie. Vi hop-
pas att många aktieägare tar tillfället att återin-
vestera utdelningen klokt i vindkraft eller an-
nan förnybar teknik som bidrar till den viktiga 
omställningen till en energiförsörjning som är 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar! 

Fokus för verksamheten den närmaste tiden 
kommer att vara försäljning av befintliga an-
läggningar samt försäljning och upphandling 
av anläggningar för etablering under räken-
skapsåret 2015/2016.
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Förnybar energi   
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3INNEHÅLL OCH KALENDARIUM

Eolus Vind är en av Sveriges 
ledande projektörer av vind-
kraftsanläggningar. Eolus skapar 
värden i alla led inom ramen för 
projektutveckling och drift av vind-
kraftsanläggningar och erbjuder 
såväl lokala som internationella 
investerare attraktiva och konkur-
renskraftiga investeringsobjekt 
i Norden och Baltikum. Sedan 
starten 1990 har Eolus medverkat 
vid etableringen av 477 av de 
cirka 3 100 vindkraftverk som  
idag finns i Sverige.
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Kalendarium
2 JUNI 2015
Extra bolagsstämma i Eolus  
avseende extra utdelning.
Hässleholm.

4-6 JUNI 2015
Eolus medverkar som  
utställare på SkogsElmia. 
Vaggeryd.

24-25 JUNI 2015 
Eolus medverkar på Borgeby fältdagar. 
Monterplats S136.

7 JULI 2015
Delårsrapport Q3, 
september 2014-maj 2015.

5 OKTOBER 2015
Företagspresentation av Eolus hos  
Aktiespararna i Göteborg/Hisingen.

13 OKTOBER 2015
Företagspresentation av Eolus  
hos Aktiespararna i Hässleholm.

15 OKTOBER 2015
Företagspresentation av Eolus 
hos Aktiespararna i Lomma.

27 OKTOBER 2015
Bokslutskommuniké för 2014/2015.

4-5 NOVEMBER 2015
Eolus medverkar på Vind 2015 
i Stockholm.

Q2
2014-12-01

-2015-02-18

Q2 
2013-12-01

-2014-02-28

Q1-Q2 
2014-09-01

-2015-02-28

Q1-Q2 
2013-09-01

-2014-02-28

Helår
2013-09-01

-2014-08-31

Nettoomsättning, MSEK 746,1 86,2 1 109,8 303,4 465,8

Rörelseresultat, MSEK 83,7 14,9 113,3 44,7 41,5

Resultat före skatt, MSEK   77,6 11,6 98,1 32,5 13,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 1,9 -2,4 -0,8 9,0 -23,2

Periodens resultat, MSEK 75,5 9,0 90,9 24,3 9,9

Resultat per aktie före/efter utspädning MSEK 3,04 0,37 3,67 1,00 0,44

Eget kapital per aktie, SEK 39,78 38,16 39,78 38,16 37,61

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 543,7 -135,6 399,5 -146,5 -487,8

Balansomslutning, MSEK 1 582,4 1 461,1 1 582,4 1 461,1 1 929,8

Nettoskuld - /Nettokassa +, MSEK -14,2 -76,5 -14,2 -76,5 -421,2

Orderstock per balansdagen, MSEK 679,1 154,8 679,1 154,8 218,1

Under perioden drifttagna verk, antal 11,0 0,0 33,0 9,0 27,0

Verk överlämnade till kund, antal 27,5 1,3 38,6 8,4 13,9

Under perioden drifttagna verk, MW 20,4 0,0 68,6 17,6 53,0

Verk överlämnade till kund, MW 55,4 2,4 76,8 16,6 27,4

Elproduktion, GWh 86,2 58,4 165,7 94,6 172,1

Soliditet, % 62,6 64,9 62,4 64,9 48,5

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 31,2 3,8 18,8 5,3 1,2

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

Eolus Vind AB (publ) 
Box 95 • 281 21 Hässleholm 

www.eolusvind.com
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DE SITTER BÅDA I RIKSDAGEN PÅ MANDAT I GÖTEBORGS 

STAD OCH HETER NORDIN I EFTERNAMN. TILLIKA ÄR DE 

SINA RESPEKTIVE PARTIERS ENERGIPOLITISKA TALESPER-

SONER. VAD MER FÖRENAR DESSA TVÅ POLITISKA MOT-

STÅNDARE? OCH VAD SKILJER DEM ÅT? SVAREN FÅR VI I 

DENNA POLITISKA DUELL MELLAN FÖRETRÄDARE FRÅN 

TVÅ PARTIER MED MILJÖFRÅGORNA HÖGT PÅ AGENDAN.

Investeringar i energiproduktion är både 
långsiktiga och kapitalintensiva vilket 
kräver långsiktiga spelregler. Anser du 
att Sverige har långsiktiga spelregler på 
energiområdet?Vad kan behöva göras? 
Energi är ju mer än bara el och långsiktig-
heten varierar. Sämst är drivmedelssidan 
där biobränslen, förmånsbilar och en hel 
del annat hänger i luften och där vi inte 
vet förutsättningarna ett halvår fram i ti-
den. Elsidan är mellantinget där systemen 
fram till 2020 är relativt klara, men vad 
som händer därefter är oklart och värme-
sidan är mest stabil just nu. Jag ser fram 
emot Energikommissionens arbete, men 
hade gärna sett att den inkluderade hela 
energisektorn, inte bara elen.

Hur vill du se den svenska energipoliti-
ken utformad för att möta klimathotet? 
Tre grundläggande pelare i konkurrens-

kraft, stabilitet och miljömässighet. Det 
kräver långsiktiga spelregler, att förorena-
ren får betala de verkliga miljökostnader-
na och politiskt mod att låta marknaden 
styra teknikutvecklingen.

2009 infördes ett kommunalt veto röran-
de vindkraftsanläggningar som kräver 
miljötillstånd. Ett veto behöver inte mo-
tiveras och kan inte överklagas. Anser 
du att vetot ska tas bort, förändras eller 
finnas kvar? 
Det är rimligt att kommuner får besluta 
över sitt eget territorium, men det är ock-
så rimligt att avslag behöver motiveras.

Vad vill du ska göras för att den starka 
utbyggnaden av vindkraften ska kunna 
fortsätta? 
Vi vill höja ambitionsnivån i elcertifikatsys-
temet, behålla skattebefrielsen för vind-

kraft som används för eget bruk, slopa 
anslutningsavgiften för havsbaserad vind-
kraft och öka trycket på försvaret att sam-
arbeta bättre kring ”stoppområdena”.

Försvarsmakten införde 2010 ensidigt 
ett stort antal generella stoppområden 
för specifikt vindkraft vilket undantar 
många goda vindlägen i speciellt södra 
Sverige från etableringar. Vad anser du 
om detta?
Försvarsmakten behöver ha en ödmjukare 
inställning till samhällets intressen. Även 
de är beroende av elförsörjning. Vi arbe-
tade tydligt i regeringsställning för att få 
försvarsmakten att samarbeta i högre 
grad, men mycket finns kvar att göra. Om 
vindkraftverk stör flygtrafik och radiokom-
munikation är de ju dessutom utmärkta 
försvarsanläggningar.

Investeringar i energiproduktion är både 
långsiktiga och kapitalintensiva vilket 
kräver långsiktiga spelregler. Anser du 
att Sverige har långsiktiga spelregler på 
energiområdet? Vad kan behöva göras?
Hittills har det saknats tydligt mål för ener-
gipolitiken och besked om spelreglerna 
efter år 2020. Jag hoppas att Sverige likt 
Danmark kan nå politisk enighet om målet 
100 % förnybar energi. Förnybar energi är 
idag svaret både på stärkt konkurrenskraft 
och miljöutmaningen. För att ge goda för-
utsättningar för nya investeringar i förny-
bar el vore det klokt att se över en för-
längning av elcertifikatsystemet till år 
2030. Det är väldigt positivt att regeringen 
bjudit in alla partier till Energikommissio-
nen för att gemensamt se över hur vi kan 
nå långsiktiga spelregler för tiden efter år 
2025 då de gamla kraftverken gått i pen-
sion eller är på väg ut. 

Hur vill du se den svenska energipoliti-
ken utformad för att möta klimathotet? 
Att bygga mer förnybar energi är det 
snabbaste och billigaste sättet att fasa ut 
den fossila energin. Genom att bygga ut 
mer vindkraft i Sverige kan vi genom ex-
port hjälpa till att fasa ut kolkraft i Dan-
mark. Energieffektivisering är också viktigt 
för att möta klimathotet. FN:s klimatpanel 
IPCC sa förra året att energieffektivisering 

är viktigast att börja med för att klara det 
så kallade tvågradersmålet.

2009 infördes ett kommunalt veto röran-
de vindkraftsanläggningar som kräver 
miljötillstånd. Ett veto behöver inte mo-
tiveras och kan inte överklagas. Anser 
du att vetot ska tas bort, förändras eller 
finnas kvar? 
Det kommunala vetot har inte fungerat bra 
men det är viktigt att det finns ett demo-
kratiskt inflytande när det byggs vindkraft 
där man bor. Miljöpartiet la förra mandat-
perioden en motion om hur det kommu-
nala vetot kan bli mer rättssäkert genom 
krav om kriterier, tidsgräns för beslut och 
möjlighet att överklaga.

Vad vill du ska göras för att den starka 
utbyggnaden av vindkraften ska kunna 
fortsätta? 
Det är viktigt att regeringens förslag om 
att höja målet i elcertifikatsystemet till 30 
TWh förnybar el röstas igenom i riksdagen 
i juni. Det skapar bättre förutsättningar för 
investeringar de kommande åren. Det be-
hövs också en förbättrad dialog och sam-
existens mellan Försvarsmakten och vind-
kraftsbranschen för att kunna bygga i 
goda vindlägen.
 
Försvarsmakten införde 2010 ensidigt 

ett stort antal generella stoppområden 
för specifikt vindkraft vilket undantar 
många goda vindlägen i speciellt södra 
Sverige från etableringar. Vad anser du 
om detta?
Detta är något jag ställt frågor kring i flera 
år eftersom detta tycks vara en unik situa-
tion i Sverige. De flygplan som sägs ha 
svårt att flyga över vindkraftverk säljs ju till 
många andra länder som har mer vind-
kraftverk än Sverige. Jag tror att det är 
tekniskt möjligt att Försvarsmaktens be-
hov och vindkraften kan samexistera. 

NORDIN V S NORDIN

Ska det införas lagstiftning om att er-
bjuda närboende att få köpa in sig i vind-
kraftsanläggningar som etableras?

Ja Nej
 

Är det en bra idé att kommunalisera 
fastighetsskatten för vindkraft så att 
kommunerna får intäkterna istället för 
staten?

Ja Nej
 

Bör AP-fonderna få möjlighet att direkt-
investera i infrastruktur som exempelvis 
vindkraftsanläggningar?

Ja Nej

Ska möjligheten till energiskattebefrielse 
för den som äger vind- eller solkraft som 
används för att täcka egen förbrukning 
finnas kvar?

Ja Nej

Ska Sveriges energiproduktion i framti-
den baseras på 100 procent förnybara 
energislag?

Ja Nej

Genom att bygga ut överföringskapaci-
teten till andra länder kan nya export-
möjligheter för el öppna sig för Sverige. 
Anser ni att detta vore en önskvärd 
utveckling?

Ja Nej

Ska det införas lagstiftning om att er-
bjuda närboende att få köpa in sig i vind-
kraftsanläggningar som etableras? 

Ja Nej
 

Är det en bra idé att kommunalisera 
fastighetsskatten för vindkraft så att 
kommunerna får intäkterna istället för 
staten?

Ja Nej
 

Bör AP-fonderna få möjlighet att direkt-
investera i infrastruktur som exempelvis 
vindkraftsanläggningar?

Ja Nej

Ska möjligheten till energiskattebefrielse 
för den som äger vind- eller solkraft som 
används för att täcka egen förbrukning 
finnas kvar?

Ja* Nej
*i den mån det är juridiskt möjligt.

Ska Sveriges energiproduktion i framti-
den baseras på 100 procent förnybara 
energislag?

Ja Nej

Genom att bygga ut överföringskapaci-
teten till andra länder kan nya export-
möjligheter för el öppna sig för Sverige. 
Anser ni att detta vore en önskvärd 
utveckling?

Ja Nej

JA eller NEJ JA eller NEJ

Rickard Nordin (C)

Lise Nordin (MP)
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Berätta lite kort om dig själv.
Jag är sedan ungefär ett år tillbaka ordfö-
rande i Naturskyddsföreningen. Engage-
manget för en bättre värld började tidigt i 
mitt liv. Mitt första föreningsengagemang i 
10-årsåldern var i fredsrörelsen men över-
gick så småningom i ett mer uttalat miljö-
engagemang. Idag är det tydligt att kam-
pen för en bättre miljö och friskare natur 
också är ett fredsarbete, ofta är det ju 
knapphet på resurser som är orsaken  
till konflikter. 

Större delen av mitt yrkesverksamma liv 
har jag arbetat inom olika folkrörelser, 
både i Sverige och utomlands. För mig är 
ordet folkrörelse kanske ett av de finaste 
orden som finns i det svenska språket. 
Det symboliserar styrka och förändrings-
kraft, att folk som gemensamt rör sig mot 
samma mål kan uträtta stordåd. Folkrörel-
sen och den ideella kraften hör till de vikti-
gaste grundbultarna i ett fungerande sam-
hälle och jag tror att den är en absolut 
nödvändighet för att vi ska klara de stora 
utmaningar vi står inför. I Sverige, Europa 
och i världen. 

Jag är agronom och har vid sidan av mina 
jobb inom olika folkrörelser även undervi-
sat på olika universitet och högskolor 
samt författat böcker och rapporter.

Vilka är de viktigaste frågorna som Natur-
skyddsföreningen jobbar med just nu?
Naturskyddsföreningens stämma beslutar 
vilka frågor riksföreningen ska prioritera 
och de senaste åren har det varit skog, 
jordbruk och livsmedelstrygghet, klimat 
och energi, miljögifter samt marina ekosys-
tem och fiske. Det är ett omfattande arbete 
och för att tydligare komma igenom bruset 
väljer vi varje år ut ett par frågor som vi 
satsar extra resurser på. I år har vi valt att 
fortsätta vår framgångsrika kampanj Byt till 
eko samt att lyfta fram klimatfrågan. 

2015 är ett viktigt klimatår med exempel-
vis Paris-mötet senare i höst. Det viktigas-
te Sverige kan göra både i EU och globalt 

är att vara ett föregångsland som visar att 
det går att kombinera välfärd med en kli-
matpåverkan nära noll. 

Naturskyddsföreningen jobbar för  
ett helt förnybart energisystem, är det 
verkligen rimligt?
Det är både rimligt och nödvändigt med 
100 % förnybart. Sverige har de bästa för-
utsättningarna: med vind och sol som 
kompletterar varandra, mycket bioenergi 
från skogen och vattenkraften som balan-
serar de intermittenta energislagen. Natur-
ligtvis krävs också energieffektivisering så 
att den förnybara räcker till fler. Då kan för-
nybar el bli en exportvara som vi kan tjäna 
pengar på och skapa fler jobb i Sverige.

Till när anser ni det realistiskt att nå 
denna målsättning?
Vi har sagt till 2030, då ska Sveriges kli-
matpåverkan vara nära noll. Klarar vi den 
målsättningen anser vi att Sverige har tagit 
sitt globala ansvar för att nå målet om en 
medeltemperaturökning på max 2 grader.

Naturskyddsföreningen har högt ställda 
målsättningar för utbyggnaden av vind-
kraft i Sverige. Hur stor ser du att poten-
tialen är för fortsatt utbyggnad i Sverige?
Vindkraften borde kunna fortsätta växa till 
30 TWh men vindkraftverken måste eta-
bleras i lägen där de inte hotar höga na-
tur- eller miljövärden, och med stor hän-
syn till sociala värden. Den hänsynen tas 
tyvärr inte överallt idag.

Ibland målas det i debatten upp att det 
skulle råda stora motsättningar mellan 
vindkraft och olika naturvärden. Vad är 
din uppfattning kring detta?
Det är klart att det alltid finns risk för mot-
sättningar mellan naturvärden och alla ty-
per av exploatering. Det finns flera exem-
pel på när det uppstått motsättningar 
mellan vindkraft och naturvärden. Ibland 
har vindkraftsetableringen gått väl snabbt 
fram utan att tillräcklig hänsyn tagits.  
Vindkraftverken bör i första hand lokalise-
ras till områden som redan är exploate-

rade eller bullerstörda, som utefter vägar 
och vid industriområden.

Vad har du och Naturskyddsföreningen 
för förhoppningar på den nyligen tillsatta 
Energikommissionen?
En viktig och central förhoppning är att 
Energikommissionen inte bara fokuserar 
på kärnkraft. Vattenfall har genom sitt be-
slut om att stänga Ringhals 1 och 2 tydligt 
markerat att gammal kärnkraft är olön-
sam. Sedan länge vet vi att ny kärnkraft är 
för dyr. Och riskabel.

Det är dags att vi får ett uttalat mål om ett 
energisystem som är 100 % förnybart och 
en plan för vägen dit! 

Vad tycker ni att Energikommissionen 
bör fokusera på?
Energidiskussionen fokuserar alltför ofta 
på tillförseln och vilket energislag som en-
ergin ska komma från: fossilt, kärnkraft, 
eller förnybart. Det är viktigt men använ-
darsidan får ofta för lite uppmärksamhet. 
Efterfrågan tas för given, och ibland att 
den ökar med den ekonomiska tillväxten. 
För att göra systemet effektivare krävs en 
helhetssyn som beaktar tillförsel- och an-
vändarsidan samtidigt. Då blir det ännu 
viktigare med energieffektivisering och att 
styra när energin tas ut så att effektbeho-
vet kan minska.

Det är vanligare att utländska institu-
tionella investerare direktinvesterar i 
svenska vindkraftsanläggningar än deras 
svenska motsvarigheter. Varför tror du 
att det är så och tror du att det kommer 
att bli någon förändring framöver?
Det behövs mycket pengar för hållbara in-
vesteringar i Sverige; järnvägen, förnybar 
energi, energieffektivisera miljonprogram-
met etc. Därför jobbar vi för att etablera 
en grön investeringsbank, motsvarande 
den som finns i Storbritannien. Den skulle 
minska risken för privata investerare och 
öka den totala investeringsvolymen för 
den nödvändiga omställningen. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN HAR ETT BRETT MILJÖFOKUS OCH ARBETAR MÅLMEDVETET 

FÖR ATT SVERIGE SKA HA ETT 100 % FÖRNYBART ENERGISYSTEM 2030. HÄR BERÄTTAR 

ORDFÖRANDE JOHANNA SANDAHL OM DRIVKRAFTER, MÅL OCH PRIORITERINGAR. 

JOHANNA SANDAHL, ordförande i Naturskyddsföreningen

”För mig är 
ordet folkrörelse 
kanske ett av de finaste 
orden som finns i det 
svenska språket.”
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Extra bolagsstämma
Styrelsen i Eolus har kallat till extra bolagsstämma den 2 
juni. På stämman ska beslut fattas om det förslag från 
styrelsen om en värdeöverföring från bolaget till aktieä-
garna om 249,1 MSEK vilket motsvarar 10 SEK per ak-
tie. Styrelsen avser att på den extra bolagsstämman fö-
reslå att överföringen genomförs genom en split av 
befintliga aktier med en automatisk inlösen av varannan 
aktie (de så kallade inlösenaktierna) efter spliten. 

Mer information kring detta finns på eolusvind.com 
I intervjun med Eolus styrelseordförande Hans-Göran 
Stennert på sid 10 och 111 kan du också läsa mer om 
värdeöverföringen.

Höjd ambitionsnivå
för elcertifikaten
De svenska och norska regeringarna har slutit ett avtal som 
innebär att Sverige höjer sitt nationella mål för förnybar elpro-
duktion till 30 TWh jämfört med år 2002. Denna höjda ambi-
tionsnivå ska nås genom förändringar i elcertifikatsystemet. 
Avtalet innebär en höjning av målet i den gemensamma certifi-
katmarknaden från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Tillsammans med 
förändringarna i den så kallade kontrollstationen, finns anled-
ning att spå ökande priser på elcertifikat, vilket främjar utbygg-
naden av förnybar elproduktion.

Eolus köper
projekt i Finland … 
Eolus expanderar verksamheten i Finland genom att förvärva 
en andel motsvarande 30 MW i vindkraftsprojektet Pörtom i 
Närpes i Österbotten. Den andel av projektet som Eolus förvär-
var omfattar nio vindkraftverk. Resterande del av projektet om-
fattande ytterligare tio vindkraftverk ägs sedan tidigare av den 
svenska basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB. Eolus och 
Vindin har ingått ett samarbetsavtal kring den återstående pro-
jektutvecklingen. Fullständiga myndighetsbeslut rörande pro-
jektet förväntas under 2015. Sedan tidigare bedriver Eolus pro-
jektutveckling i Finland avseende projekten Loimaa-Alastaro 
och Huittinen som tillsammans omfattar cirka 50 MW.

… och i Norge 
Även i Norge har Eolus förvärvat projekt. Här rör det sig om det 
tillståndsgivna projektet Stigafjellet med möjlighet att etablera 
en effekt upp till 30 MW. Säljare till projektet, som ligger i Bjer-
kreim kommun i Rogaland fylke, är Statskog som också är en 
av tre markägare.

Jung-Åsa och Stenkulla  
vindparker invigda
De två vindparkerna Jung-Åsa och Stenkulla i Vara kommun 
invigdes i slutet av mars. Ur ett vindkraftperspektiv var vädret 
perfekt då det var kraftiga vindar och rejält kyligt. Eolus VD Per 
Witalisson höll invigningstalet och klippte bandet medan Jung-
Åsa Intresseförening serverade korv med bröd. Utöver att titta 
in i ett av vindkraftverken fanns möjlighet att titta på en service-
bil från Vestas. Jung-Åsa består av sex stycken Vestas V90 2,0 
MW vindkraftverk och grannparken Stenkulla som är sålt i an-
delar består av två stycken Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk.

PÅBODA

EOLUS HAR UNDER HÖSTEN 2014 ETABLERAT TVÅ VINDKRAFTVERK 

I PÅBODA (ELPRISOMRÅDE 4) I TORSÅS KOMMUN I KALMAR LÄN. 

VERKEN ÄR BELÄGNA CIRKA 1 KM FRÅN ÖSTERSJÖKUSTEN.

DET ENA SÄLJS I SEXTONDELAR.

KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25

katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72

henric.karlsson@eolusvind.com

Så här kan du eller ditt företag
bli delägare i Påboda:
Verket kommer att skötas via ett driftbolag. Syftet är att  
dela på produktionsintäkter, drift- och servicekostnader.

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.

PROJEKTINFORMATION:
Påboda vindpark består av två stycken Vestas V90 2,0 MW med en navhöjd på 105 
meter. Beräknad produktion per verk uppgår till 5,55 GWh. Ett av verken säljs i an-
delar och drivs genom ett gemensamt driftbolag. 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 för verket. Om en komponent skulle gå sönder, exempelvis 
växellåda eller rotorblad, byter Vestas ut komponenten/komponenterna utan kost-
nad 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.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA  
MER OM MÖJLIGHETERNA ATT  

INVESTERA I PÅBODA:

Påboda
Investera i vindkraft 
i Torsås kommun

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 kontaktper-
son 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 tillstån-
det 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.

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

Vill du ha ett problemfritt ägande?

Fåtal andelar kvar!
Möjlighet till omedelbart tillträde



SEMINARIUM OCH STÄMMA 201510 SEMINARIUM OCH STÄMMA 2015 11

DET HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR FÖR EOLUS. DEN STÖRSTA AFFÄREN I BOLAGETS 

25-ÅRIGA HISTORIA HAR GENOMFÖRTS MED ETT ORDERVÄRDE PÅ 95 MILJONER EURO. 

EOLUS HAR ÄVEN VUNNIT SVERIGES HITTILLS STÖRSTA OFFENTLIGA UPPHANDLING AV 

VINDKRAFT VILKET RESULTERADE I ATT ETT KONTRAKT PÅ LEVERANS AV SEX VESTAS 

V126 3,3 MW VINDKRAFTVERK TECKNATS MED REGION SKÅNE. I FEBRUARI TOG EOLUS 

STEGET IN PÅ NASDAQ STOCKHOLM VILKET INNEBURIT ETT ÖKAT INTRESSE FÖR 

BOLAGET SOM I DAGSLÄGET HAR CIRKA 3 500 AKTIEÄGARE.  MED SJU SNABBA 

FRÅGOR TAR VI PULSEN PÅ STYRELSENS ORDFÖRANDE HANS-GÖRAN STENNERT.

Berätta lite kort om dig själv.
Energifrågor har alltid intresserat mig och 
vindkraften kändes framtidsinriktad och 
rätt i jämförelse med andra energislag när 
jag kom i kontakt med Eolus. Utveckling-
en i Sverige och globalt styrker det vilket 
är glädjande. Samtidigt får jag konstatera 
att exempelvis kärnkraften har tjänat Sve-
rige väl men att de ekonomiska realiteter-
na nu börjar komma ikapp, vilket nedlägg-
ningsplanerna för några av reaktorerna i 
Sverige visar. Dessutom går det inte att 
komma ifrån att det finns ett mått av dub-
belmoral hos dem som anser att vi ska ha 
kärnkraft i Sverige men att vi inte ska bry-
ta uran i landet.

Det andra kvartalet verksamhetsåret 
2014/2015 var Eolus bästa såväl omsätt-
ningsmässigt som resultatmässigt. 
Din kommentar?
Givetvis är det mycket glädjande och ett 
kvitto på att Eolus kan genomföra stora af-
färer även i ett läge när de samlade ersätt-
ningsnivåerna för el och elcertifikat är låga. 
Sedan ska vi komma ihåg att Eolus verk-
samhet kommer att ha stora svängningar 
mellan kvartalen och verksamhetsåren då 
det är långa ledtider i investeringarna som 
våra kunder genomför. Ju större parker 
som etableras desto mer kommer detta att 
förstärkas vilket man som ägare, journalist 
eller analytiker måste vara medveten om 
när man tittar på Eolus som bolag.

I den politiska och massmediala debatten 
påstås fortfarande att det finns stora 
statliga subventioner till vindkraften i 
Sverige. Hur ser du på detta?
Det är en missuppfattning som leder till 
diskussioner som jag är trött på. Vindkraf-
ten precis som andra produktionsmetoder 
som är förnybara tilldelas elcertifikat som 
sedan handlas på en öppen marknad utan 
att statskassan berörs. Tvärtom får staten 
momsintäkter på certifikaten. Certifikat-
systemet har på ett effektivt sätt drivit fram 
den för stunden billigaste nytillkommande 
gröna kraftproduktionen som i stor ut-

sträckning visat sig vara landbaserad vind-
kraft. Samtidigt som vi vanliga konsumen-
ter betalar några öre per kilowattimme har 
den nya produktionen bidragit till att sänka 
elpriserna.

Styrelsen för Eolus har valt att föreslå en 
split med obligatorisk inlösen av de nya 
aktierna för 10 kronor. I praktiken en 
extra utdelning med 10 kronor. Varför?
Vårt uppdrag är att över tiden skapa störs-
ta möjliga värden för aktieägarna genom 
våra affärer på vindkraftsmarknaden. Det 
innebär en ständig översyn av vårt kapital-
behov och ett arbete med att finansiera 
bolaget så effektivt som möjligt. Från sty-
relsens sida ser vi inlösenprogrammet 
som en bra möjlighet att uppnå målet i 
den utdelningspolicy vi slagit fast. Vi strä-
var efter att dela ut 20-50 procent av vin-
sten över tid och Eolus har hittills varit re-
lativt konservativa i vad vi delat ut.

Vad säger du till dem som undrar om
Eolus nu har tillräckligt med kapital för att 
genomföra framtida projekt och affärer?
Även efter den överföring om cirka 249 
miljoner kronor till aktieägarna som före-
slås kommer Eolus att ha goda finansiella 
resurser. Det ger oss stora möjligheter att 
agera offensivt även framöver. Eolus star-
ka finansiella ställning i kombination med 
att vindkraftsmarknaden mognat innebär 
att olika finansieringslösningar öppnar 
upp sig. Denna överföring kan därmed 
göras utan att det påverkar bolagets möj-
ligheter att realisera de bästa projekten i 
vår projektportfölj. Så även fortsättnings-
vis finns alla möjligheter för Eolus att vara 
en stark aktör.

Hur ser du på framtiden för Eolus?
Eolus har ju visat vinst alla år sedan star-
ten 1990, oavsett marknadens och kon-
junkturens svängningar. Det anser jag vara 
ett starkt bevis på bolagets förmåga att 
anpassa sig efter de förutsättningar som 
råder, vilket är en nödvändighet ska tilläg-
gas. Jag ser positivt på framtiden för Eo-

lus som en av de starkaste aktörerna, inte 
bara på den svenska, utan hela den nord-
iska marknaden. Genom ständiga förbätt-
ringar och fokus på de för den slutlige in-
vesteraren bästa projekten oavsett var på 
våra marknader de finns, kommer Eolus 
att vara väl rustat för att fortsätta trenden 
med goda resultat.

Din syn på energimarknaden?
Energisektorn är inne i en omvälvande tid 
med en utveckling som går i ett rasande 
tempo. Långt snabbare än jag tror någon 
räknat med. Många av de stora energijät-
tarna har fått se sina klassiska affärsmo-
deller bli utdaterade i en förändrad mark-
nadsmiljö. Det förnybara växer snabbt 
samtidigt som skiffergasen och skifferol-
jans inträde skakat om den fossila pro-
duktionen och därmed hela marknaden. 
Ett annat exempel är det faktum att kost-
naderna för det förnybara sjunker medan 
till exempel kostnaderna för att etablera 
kärnkraft stiger. Se bara på Storbritannien 
där den brittiska staten garanterar nära en 
krona per kilowattimme under 35 års tid-
för kärnkraftsreaktorerna som ska byggas 
i Hinkley Point. Det är i en föränderlig 
marknad som denna som jag ser potential 
för bolag som Eolus.

Ljus framtid
för grön kraft-
produktion

HANS-GÖRAN STENNERT, Styrelseordförande i Eolus

”Eolus har ju visat vinst
alla år sedan starten 1990, 
oavsett marknadens och 
konjunkturens svängningar. 
Det anser jag vara ett starkt 
bevis på bolagets förmåga 
att anpassa sig ...”



Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Det här gör vi 
till vardags
Katarina Tideman jobbar som säljkoordi-
nator på Eolus. Bland arbetsuppgifterna 
märks försäljning av andelar i vindkraft-
verk, säljunderstöd och uppföljning, 
genomförande och planering av 
mässaktiviteter och annonsproduktion.

Här intill syns Katarina tillsammans med 
kollegan Jesper Thysell under ett av 
säljgruppens möten och vid invigningen 
av Vindpark Legeved i Kristianstad 
kommun den 9 maj.

På invigningsdagen fanns möjlighet att titta in 
ett i av verken av modell Vestas V100 1,8 MW, 
besöka en servicebil från Vestas, hoppborg för 
barnen och Eolus bjöd på grillad korv. Katarina 
har medverkat i försäljningen av andelar i vind-
parken som sammanlagt har 14 olika ägare och 
som drivs i ett gemensamt driftbolag.

Våra samarbetspartners:


