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Vi har lämnat ett händelserikt verksamhets-
år bakom oss. Vi har slutfört den största 
affären hittills i bolagets historia, tagit klivet 
upp på Stockholmsbörsens huvudlista och 
kunnat ge aktieägarna en extrautdelning på 
10 kr per aktie. I en marknad med många 
utmaningar har vi ökat både omsättning 
och resultat och levererat en avkastning i 
stort sett i nivå med vårt övergripande mål 
om minst 10 procent på eget kapital. Det 
fortsätter att vara stor aktivitet hos oss på 
Eolus. Nu i början av december tecknades 
två viktiga avtal med partners som åter-
kommer till Eolus för att investera i Sverige.
 Det handlar om ett nytt elhandelsav-
tal med Google omfattande all el som kom-
mer att produceras i vindpark Jenåsen i 
Sundsvall med en effekt på 76 MW. Bygg-
nation av parken kommer att påbörjas un-
der 2016 och tidigt under 2018 planeras 
parken att börja leverera el. Att Google väl-
jer att teckna ytterligare ett elhandelsavtal 
med Eolus visar på vår förmåga att erbjuda 
attraktiva vindkraftsanläggningar och kon-
kurrenskraftiga erbjudanden om elleveran-
ser. Eolus kommer nu att kunna erbjuda ett 
mycket intressant investeringsobjekt till 
marknaden. Det andra avtalet är också det 
med en partner som återkommer, Munich 
Re. Affären som gäller den drifttagna par-
ken Jung-Åsa samt Iglasjön som är under 
uppförande, omfattar sammanlagt fjorton 
verk på 38,4 MW. Genom försäljningen av 
Jung-Åsa kommer vi en bra bit på vägen 
mot målet att under räkenskapsåret halv-
era den egna portföljen av vindkraft och på 
så sätt frigöra kapital för framtida projekt.

Båda affärerna ovan visar på en framtidstro 
från bolag som vågar investera när mark-
naden är utmanande och som gör det med 
en tanke om hur vår framtida energiförsörj-
ning bör se ut. Förnybar energi är inte ett 
alternativ utan en nödvändighet och ”det 
nya normala”. Vindkraft är en viktig pussel-
bit i omställningen, men inte den enda. 
Kombinationer av vindkraft, solceller och 
energilagring kommer att vara viktiga för 
att det ska vara möjligt att ha en så hög 
andel förnybar el i våra system. I vår nya 
affärsplan har vi därför omformulerat vår 
affärsidé så att den även möjliggör att vi 
kan arbeta med andra slags anläggningar 
inom förnybar energi inom områden och på 
marknader där så bedöms lämpligt.
 Jag har tidigare skrivit om att Marcus 
Landelin ersätter Hans-Christian Schulze 
som vice VD. Det skiftet skedde den 1 de-
cember och jag är glad att kunna välkomna 
Marcus till Eolus. Samtidigt kommer sam-
arbetet med Hans-Christian att fortsätta då 
han fått uppdraget att undersöka möjlighe-
terna för Eolus att bedriva projektutveck-
ling i USA. Näst efter Kina är det världens 
största vindkraftsmarknad och ett land där 
behovet av åtgärder mot klimatförändring-
arna blir allt tydligare.
 Produktionen från våra och våra kun-
ders anläggningar har varit mycket god un-
der hösten och tillgängligheten har varit 
hög även under den senaste tidens stor-
mar. Vindkraften fortsätter att växa och un-
der delar av den första helgen i december  
producerades så mycket som 30 procent 
av Sveriges elkonsumtion med vindkraft.

Till sist vill jag passa på att hälsa er alla 
välkomna till Eolus årliga vindkraft- 
seminarium som äger rum i Hässleholm 
den 30 januari. Spännande 
föreläsare och utställare 
utlovas. Håll utkik efter 
programmet på vår 
hemsida.
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Storkunder blir stamkunder 
Vindkraften ökar och vi breddar affärsplanen

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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Nettoomsättning, MSEK 45,9 51,5 1502,1 465,8

Rörelseresultat, MSEK -60,8 -10,3 90,0 41,6

Resultat före skatt, MSEK   -57,5 -19,9 75,2 13,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 6,1 -9,1 3,7 -23,3

Periodens resultat, MSEK -45,4 -11,6 80,0 9,9

Resultat per aktie före/efter utspädning SEK -1,82 -0,46 3,25 0,44

Eget kapital per aktie, SEK 29,36 37,61 29,36 37,61

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -27,3 -118,3 714,9 -487,8

Balansomslutning, MSEK 1 259,4 1 929,8 1 259,4 1 929,8

Nettoskuld - /Nettokassa +, MSEK 52,6 -421,2 52,6 -421,2

Orderstock per balansdagen, MSEK 424,2 218,1 424,2 218,1

Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 7,0 33,0 27,0

Verk överlämnade till kund, antal 1,3 1,0 54,1 13,9

Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 13,4 68,6 53,0

Verk överlämnade till kund, MW 2,6 2,5 101,9 27,4

Elproduktion, GWh 31,4 36,1 242,3 172,1

Soliditet, % 58,1 48,5 58,1 48,5

Avkastning på eget kapital efter skatt, % Neg Neg 9,7 1,2

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

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

www.eolusvind.com

Kalendarium
28 JANUARI 2016
Delårsrapport Q1,  
september 2015-november 2015.

30 JANUARI 2016
Eolus årliga vindkrafts- och 
miljöseminarium, Hässleholm.

30 JANUARI 2016
Årsstämma 2016, Hässleholm.

21 APRIL 2016
Delårsrapport Q2,
september 2015-februari 2016

6 JULI 2016
Delårsrapport Q3,  
september 2015-maj 2016

7 MARS 2016
Företagspresentation av Eolus hos
 Aktiespararna i Göteborg Hisingen.

8 MARS 2016
VD Per Witalisson talar på 
konferensen Meeting Point 
Urban Magma i Kristianstad.

29-30 JUNI 2016
Eolus medverkar som utställare 
på Borgeby Fältdagar

25 OKTOBER 2016
Bokslutskommuniké för 2015/2016
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F                      
 ler och fler företag som inte är 
verksamma inom energisektorn 
men som konsumerar stora mäng-
der energi i sina verksamheter, har 

fått upp ögonen för möjligheterna att vara 
med och bidra till en miljövänlig produk-
tion av sina varor och tjänster genom att 
använda förnybar energi. Genom att  
antingen själva direktinvestera i vindkraft 
som exempelvis Ikea eller genom att teck-
na långa elhandelsavtal som Google, till-
förs ny produktionskapacitet till nätet och 
därmed konkurrerar dessa företag inte 
med övriga konsumenter om tillgänglig 
grön elproduktion.

I fallen men de företag som själva investe-
rar i vindkraftsanläggningar eller andra for-
mer av förnybar elproduktion är det inte 
speciellt komplicerat. De äger själva sina 
anläggningar och tecknar sedan avtal med 
externa parter om att sköta anläggning-
arna åt dem då detta inte tillhör kärnverk-
samheten. Dock kan det upplevas som 
något mer krångligt med så kallade elhan-
delsavtal som vanligtvis involverar flera 
parter. Låt oss därför ta en extra titt på hur 
dessa är uppbyggda genom att använda 
sökmotorföretaget Google som exempel.

Google är aktiva med att teckna PPA:n för 
att försörja sina serverhallar runt om i värl-
den med förnybar el. Detta då de har högt 
ställda målsättningar om att minska sina 
koldioxidutsläpp med målet att bli koldi-
oxidneutrala. Google vill själva inte äga 
anläggningar för elproduktion då detta 
inte tillhör deras kärnkompetens utan vill 
köpa den el de förbrukar.

På de olika marknader där de verkar skulle 
Google likt privatpersoner eller andra före-
tag kunna köpa miljömärkt el på kontrakt 
för ett eller flera år framåt från befintliga 
anläggningar. Emellertid vill de vara mer 

långsiktiga än så och inte heller riskerar att 
tränga undan andras möjligheter att köpa 
förnybar el. Utifrån dessa förutsättningar 
ställer Google krav om att den el de köper 
ska komma från anläggningar som upp-
förs för att just de har tecknat kontrakt på 
att köpa den el som produceras. Motpres-
tationen från deras sida blir att teckna 
långa kontrakt med förutbestämda priser, 
vanligtvis tio år för köp av all el som pro-
duceras i de berörda anläggningarna. 
Långa kontrakt med förutbestämda priser 
ger i sin tur säkerhet åt såväl Google som 
köpare av elen (de vet hur kostnaderna 
kommer att se ut under tio år) som åt den 
slutliga ägaren av anläggningen och den 
som uppför anläggningen genom att  
intäktsnivåerna säkras.

På detta sätt är Google och andra aktörer 
som tecknar elhandelsavtal med och inte 
bara bidrar till att ny elproduktion tillförs till 
nätet utan också att driva teknikutveckling-
en framåt. Faktum är att Google är värl-
dens största företagsköpare av förnybar el.

Google har tecknat fyra stycken elhandels-
avtal i Sverige för att försörja sin serverhall 
i Finland med grön el. Det senaste teckna-
des med Eolus i december 2015 och om-
fattar 76 MW vindkraft som Eolus ska upp-
föra i vindpark Jenåsen i Sundsvalls 
kommun. Jenåsen kommer att färdigstäl-
las och kunna leverera sin första el under 
2018. Sedan tidigare har Google tecknat 
ett avtal med Eolus samt två med vind-
kraftsutvecklaren OX2 och deras investe-
rare Allianz. Upplägget i de olika affärerna 
är i grunden lika med den skillnad att Eo-
lus tecknar kontrakten direkt med Google 
utan att ha en slutlig investerare klar med-
an OX2 redan vid kontraktstecknandet haft 
Allianz med som slutlig investerare. I sam-
band med att avtalet rörande Jenåsen un-
dertecknades offentliggjorde Google värl-

dens hittills största köp av förnybar energi 
av ett företag som inte är ett energibolag. 
Google tecknade PPA:n för sammanlagt 
842 MW i USA (vindkraft och solkraft), 
Chile (solkraft) och alltså i Sverige.

Precis som när Eolus tecknade sitt första 
PPA med Google i januari 2014 kommer 
Eolus att erbjuda en intressant investe-
ringsmöjlighet åt investerare genom att 
kunden för all el som produceras i vind-
park Jenåsen kommer att vara på plats. 
En stor rad potentiella risker elimineras för 
den slutlige investeraren genom detta till-
vägagångssätt. I den första affären som 
totalt omfattade 59 MW vindkraft i fyra 
vindparker tecknade Eolus i januari 2015 
kontrakt om försäljning av alla anlägg-
ningar med den schweiziska energikon-
cernen ewz och deras partner Aquila. Eo-
lus fortsätter dock partnerskapet med 
Google och ewz/Aquila genom det avtal 
om drift och administration av anläggning-
arna som tecknats.

Dessa PPA är ännu så länge inte så vanliga 
i vårt land men Googles ambitioner och 
handlande kan säkerligen leda till att fler 
aktörer får upp ögonen för detta sätt att 
göra affärer även i Sverige. Och oaktat om 
affärerna sker med elköpsavtal i botten el-
ler som rena direktinvesteringar, är det vik-
tigt med inflöde av utländskt kapital för att 
stimulera den svenska vindkraftsutbyggna-
den. Det inhemska kapitalet räcker helt en-
kelt inte till för att realisera den potential 
Sverige har för utbyggnad av vindkraft.

DE FÖREKOMMER OFTA I USA MEN ÄR ÄN SÅ LÄNGE MINDRE VANLIGA I SVERIGE; SÅ 

KALLADE POWER PURCHASE AGREEMENTS (PPA) – ELHANDELSAVTAL, ÄR ETT RELATIVT 

NYTILLSKOTT I SVENSKA VINDKRAFTSINVESTERINGAR. HÄR KAN DU LÄSA OM HUR DE 

ÄR UPPBYGGDA OCH OM EOLUS NYA AVTAL MED GOOGLE.

Långa och trygga kontrakt
– en växande avtalsform för elhandel

Google fick 
Stora Förnybarhetspriset 2015

I samband med konferensen ”Vind 2015 – ett  

förnybart Europa?” som ordnades av branschorga-

nisationen Svensk Vindenergi tilldelades Google 

Stora Förnybarhetspriset för 2015.

Motiveringen för utnämnandet av Google löd:

”Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över 

sina datorhallar på förnybar el. Genom sina samarbets-

former går de ett steg längre och säkrar att ny förnybar 

produktionskapacitet tillförs. Investeringarna i Sverige 

kan dessutom verka som inspiration till ett mer interna-

tionellt perspektiv i energifrågan.”

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte 

att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt 

om behovet av att använda förnybar el och näringsli-

vets viktiga roll i denna omställnng.

Vill du veta mer om Googles elhandels-
avtal och deras miljöarbete? Besök
denna hemsida: google.com/green



Du har varit på E.ON i många år innan du 
nu kommit till Eolus. Kan du berätta mer 
om din yrkesbakgrund?
Efter studierna började jag arbeta åt svenska 
Exportrådet. Var baserad i Ungern med fo-
kus på Östeuropa som marknad vilket be-
tydde att jag fick möjlighet att arbeta med 
en rad olika branscher tillsammans med 
svenska, internationella men även lokala fö-
retag. Rollen innebar mycket försäljning. 
Produkten i konsultdelen var allehanda 
tjänster till svenska kunder med uppdraget 
att representera dessa på den internationella 
arenan i såväl partners- och distributörssök-
ningar, centrala upphandlingar, anbudsförfa-
randen, fondansökningar och/eller försälj-
ningsrelationer.

Därefter började jag på E.ON och dess för-
nybara bolag med fokus på vindkraft med 
ansvar för affärsutvecklingen och etablering 
av landbaserad vindkraft. Initialt började vi 
med bara ett fåtal personer som alla hade 
fokus på att säkra mark och projekt som i 
framtiden skulle kunna vara lämpade för 
vindkraft. Detta var under ”Klondikeperio-
den” av svensk vindkraft i samband med att 
vindkarteringen släpptes. På detta följde 
vindmätningar, tillståndsansökningar, fågel-
inventeringar, geotekniska undersökningar 
med mera samtidigt som vi parallellt började 
med fortsatt säkring av projekt i ett antal 
områden som några år senare hade utveck-
lats till möjliga investeringsobjekt. Organisa-
tionen växte hela tiden inom bolaget och vi 
växlade över till att också omfatta havsbase-
rad vindkraft i Danmark och Sverige. På land 
initierades senare en utvärdering av Norge 
och Finland och E.ON beslutade att Norge 
skulle bli en fokusmarknad för den landba-
serade vindkraften, vilket blev naturligt som 
en del i en gemensam certifikatmarknad.

Inom vindområdet kommer jag senast från 
en roll som chef för affärs- och projektut-
vecklingsaktiviteterna i Norra Europa. Rollen 
omfattade ett övergripande portföljansvar 
från identifiering till investeringsklara projekt 
och inkluderade även en koordinerande roll 
avseende utvecklingsaktiviteterna globalt 
med USA och Europa som arenor. Inom för-
säljning handlade det om säljaktiviteter för 
befintliga och nya produkter, projekt och 
kunder. Projektutveckling hanterade en lö-
pande utvärdering av befintliga projekt och 
partnerskap samt utvecklingsaktiviteter av 
alla aktiva projekt, joint ventures och samar-
beten fram till investeringsbeslut. Portföljen 
omfattade ett antal tusental MW och fokuse-
rade på sju länder bland dem Storbritannien, 
Tyskland och Sverige.

Du byter en stor global koncern mot ett be-
tydligt mindre företag men som är en av 
Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Vad 
är dina känslor inför att börja på Eolus?

Tycker det ska bli väldigt spännande med 
denna utmaning. Eolus är ett väldigt fint 
företag med en spännande historia, goda 
resultat och ett bra gäng som represente-
rar en hög nivå av kompetens inom hela 
verksamheten.

Om jag tittar på Eolus ”utifrån och in” ser 
jag bolaget som en ledande aktör på vind-
kraftsmarknaden i Norden som har bland 
de bästa fysiska tillgångarna av ”vind” i 
sina projekt; god historia avseende projekt 
och kunder och ett affärsupplägg som att-
raherar inom hela värdekedjan med inves-
teringar i tillgångar tillsammans med lös-
ningar inom drift och underhåll. Detta på 
den globala arenan med Google, ewz och 
MEAG såväl som med inhemska kunder i 
varierande storlek. Jag ser också en flexi-
bel aktör som är ansedd i branschen med 
goda referenser och attraktiva investe-
ringsmöjligheter.

Den landbaserade vindkraften har i mot-
sats till exempelvis kärnkraften blivit mar-
kant mycket billigare att etablera de se-
naste fem åren. Hur ser du på framtiden 
för vindkraften?
Jag ser ljust på framtiden. Världen måste 
ställa om till förnybart – det vet vi alla som 
känner ansvar inför framtiden och energi-
försörjningen. Just i dagarna pågår klimat-
mötet i Paris där världens alla ledare sam-
las för att få till stånd ett avtal som gör att 
2-gradersmålet kan nås. Vindkraft är en 
energikälla som jämfört produktionskost-
naden står sig väldigt väl i konkurrensen 
med andra kraftslag. Bloomberg har till 
exempel i en rapport slagit fast att utbygg-
naden av bland annat vind inte kommer 
att drivas primärt av politiska mål utan av 
ekonomiska realiteter. Norden som om-
råde har några av de mest attraktiva ”vin-
darna i världen”. Detta tillsammans med 
relativt låga investeringskostnader kan ge 
en god totalekonomi trots våra låga priser 
– för de bästa siterna i marknaden. Framö-
ver är jag säker på att vi kommer se fler 
intressanta kraftslag som sol och vågkraft 
vilket vi inom Eolus kommer att följa.

Vad anser du om Eolus framtid i det 
marknadsklimat som råder?
Eftersom jag ser ljust på det förnybara och 
vindkraften är jag övertygad om att Eolus 
har en god position för att möta framtiden 
och dess kommande investerare med att-
raktiva projekt inom Norden, Baltikum och 
eventuella kommande marknader som till 
exempel USA.

Våra senaste affärer med Google och 
MEAG visar på stora internationella kun-
der som återkommer till oss för att de är 
nöjda med sina investeringar och oss som 
partner vilket är ett kvalitetsbevis. Även 

bland våra andelskunder ser vi flera åter-
kommande investerare. Samtidigt har vi 
flera intressanta projekt där bland annat 
Jenåsen,  som ska byggas för att leverera 
el till Google, är en nyckel för att låsa upp 
andra stora projekt i området i ett intres-
sant kluster på ytterligare cirka 325 MW.

På E.ON har du jobbat även med havs-
baserad vindkraft. Vad tror du om den 
havsbaserade vindkraftens framtidsmöj-
ligheter i allmänhet och det stora projek-
tet, Blekinge Offshore, med Eolus som 
majoritetsägare, i synnerhet? 
Havsbaserad vindkraft är intressant då det 
går att bygga industriella anläggningar 
med storskalighet och goda fysiska förhål-
landen. Detta speciellt i Östersjön där vatt-
net är grunt och vågorna relativt låga. Att 
Blekinge Offshore ligger nära kusten och 
har goda anslutningsmöjligheter till elnätet 
gör det hela än mer intressant då detta le-
der till lägre kostnader i såväl bygg- som 
driftsfas. Jämför jag Blekinge Offshore 
med övriga offshoreprojekt inom Sverige 
skulle jag våga säga att det troligen tillhör 
ett av de bästa projekten i landet.
 
Förhoppningsvis kommer du att få 
många goda vindkraftsrelaterade min-
nen på Eolus. Men hittills i din karriär, 
vilket är ditt bästa vindkraftsminne?
2009 när E.ON vann upphandlingen i Dan-
mark hos Energinet.dk avseende Rödsand 
2 (en havsbaserad site om 207 MW med 
90 Siemens 2,3 MW vindkraftverk och en 
årlig produktion på cirka 800 GWh). Då var 
det världens största anläggning till havs 
och verkligen starten för industriella siter 
offshore. 
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Som ny vice VD på Eolus är det många 
som är nyfikna på att veta mer om dig. 
Vem är du?
Småbarnsförälder med två flickor på 4,5 
och 1,5 år och min fru Helén. Bor i villa i 
Malmö. Försöker träna regelbundet på 
gymmet och när tid ges på somrarna spe-
lar jag gärna golf (handicap 9). På vintern 
är utförsåkning något jag prioriterar och 
tycker är fantastiskt skoj. Att resa och 
upptäcka andra kulturer och se nya plat-
ser är något jag och Helén uppskattar 
mycket. Senast nu i november besökte vi 
Wien och Budapest – två underbara hu-
vudstäder i Europa.

Yrkesmässigt är jag i grunden jurist och 
ekonom med stort affärsfokus som ser 
möjligheter genom ett positivt men samti-
digt utmanande tankesätt. Jag tycker om 
arbeta med och leda team samt utveckla 
olika typer av samarbeten över yrkesgrän-
ser, såväl internt som externt, samt bygga 
nätverk och relationer. Ett tydligt och en-
gagerat ledarskap har spelat och kommer 
alltid att spela en betydande roll i mitt sätt 
att leda och driva affärer.

Under min karriär har jag startat och drivit 
ett flertal egna verksamheter, alltid med 
fokus på lönsamhet, kvalitet och att ha ro-

ligt i det jag gör. Detta har gjort att jag lärt 
mig mycket via olika branscher och typer 
av affärer. Den gemensamma nämnaren är 
väl framförallt att allt i princip är möjligt 
om man bara vill. Fokuserar man på affä-
ren och de mål man satt upp går det of-
tast väl. Då kan man tjäna pengar och 
samtidigt ha roligt. Att det är okej att 
misslyckas är minst lika viktigt att inse 
bara man inser det i tid och lär sig något 
efter att ha lagt det bakom sig.

Återkommande kunder i alla 
storlekar är ett tydligt kvalitetsbevis

INTERVJUN

Faktaruta: 
NAMN
Marcus Landelin 

TITEL
Vice VD och operativ chef, Eolus

ÅLDER
37

FAMILJ
Fru Helén och döttrarna Elsa 

(4,5 år) och Madeleine (1,5 år)

BOSTADSORT

Malmö

PÅ EOLUS SEDAN

1 december 2015

DOLD TALANG

Älskar bakning i alla olika former 

– desserter, kakor och tårtor

”Eolus är ett väldigt fint företag 
med en spännande historia, 

goda resultat och ett bra gäng 
som representerar en hög 

nivå av kompetens inom 
hela verksamheten.” 

MARCUS LANDELIN ÄR EN MAN MED STORT AFFÄRSFOKUS OCH EN GEDIGEN  

VINDKRAFTSBAKGRUND. HAN TRIVS MED ATT LEDA TEAM OCH ATT SAMARBETA  

ÖVER YRKES- OCH BRANSCHGRÄNSER. SEDAN 1 DECEMBER 2015 ÄR HAN  

VICE VD OCH OPERATIV CHEF PÅ EOLUS.
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Nytt avtal med Google
Eolus har tecknat ett nytt elhandelsavtal med Google. Denna 
gång rör det vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun som om-
fattar totalt 76 MW. Google förbinder sig att under tio års tid till 
ett förutbestämt pris köpa all el som produceras i parken vilket 
är mellan 250-300 GWh per år. Precis som det tidigare avtalet 
med Google kommer Eolus nu att erbjuda investerare en intres-
sant investeringsmöjlighet på den svenska marknaden. Samti-
digt som avtalet med Eolus offentliggjordes kunde Google be-
rätta att de tecknat elhandelsavtal om sammanlagt 842 MW. 
Utöver avtalet med Eolus, som var det enda i Europa, handlade 
det om solkraft i Chile samt vindkraft och solkraft i USA. Mer 
om avtalet, Google och hur elhandelsavtal fungerar kan du läsa 
om på sidorna 4-5.

Adieu, fossila bränslen
Vid klimattoppmötet i Paris som nyligen avslutades enades le-
dare för 195 länder om ett globalt och rättsligt bindande klimat-
avtal. Reaktionerna på avtalet har varit övervägande positiva, 
särskilt avseende målsättningarna för temperaturökningen som 
anses ambitiösa. I avtalet som nu ska ratificeras av de under-
tecknande länderna är ambitionen att den globala temperatur-
ökningen ska vara ”väl under 2 grader” med en strävan att be-
gränsa den till 1,5 grader. Avtalet ska träda i kraft år 2020.

Klimatforskaren Markku Rummukainen som tidigare föreläst på 
Eolus årliga vindkrafts- och miljöseminarium menar i en intervju 
i Svenska Dagbladet att avtalet är ett steg i rätt riktning. 
-Under 2 grader var ett tufft mål och väl under 2 grader är ännu 
tuffare, men inte helt omöjligt enligt forskningen. Det är ett steg 
i rätt riktning. För stunden uppgår den globala uppvärmningen 
till nästan 1 grad.

Avtalet kommer att tolkas på olika sätt av olika aktörer men ska 
det överhuvudtaget vara möjligt att hejda temperaturökningen 
till 1,5 grader måste fossila bränslen fasas ut snabbt vilket öpp-
nar för ännu större andel förnybar energi.
– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början 
på slutet för den fossila eran, säger exempelvis Stefan Hen-
ningsson som är klimatexpert på Världsnaturfonden, WWF.

Munich RE Köper 
38,4 MW av Eolus
Mindre än en vecka efter att Eolus tecknat avtal med Google 
kunde bolaget offentliggöra ytterligare en stor affär. Denna 
gång med tyska kapitalförvaltaren MEAG som åt Munich Re 
gör sin andra vindkraftsinvestering i Sverige. Munich Re köper 
den driftsatta parken Jung-Åsa i Vara kommun som består av 
sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk samt parken Iglasjön i 
Kungsbacka kommun som är under byggnation. Jung-Åsa togs 
i drift under 2014 och Iglasjön som består av åtta Vestas V112 
3,3 MW vindkraftverk kommer att färdigställas under 2016. Kö-
peskillingen i affären uppgår till 425 MSEK och Eolus kommer 
att ansvara för drift och förvaltning av parkerna precis som bo-
laget redan gör med de 14 vindkraftverk som MEAG förvärvade 
åt Munich Re 2013.

Allianz lämnar kolet 
Tyska Allianz som är Europas största försäkringsbolag planerar 
att göra sig av med sina investeringar i kol på kort och medel-
lång sikt. Planen är att inom det kommande halvåret sälja alla 
aktieinnehav i gruv- och energibolag som har mer än 30 pro-
cent av sina intäkter från kol. Genom att offentligt gå ut med 
denna målsättning vill Allianz sända signaler till sin egen sektor 
såväl som kapitalmarknaderna om att investeringar i kli-
matskadliga verksamheter inte är lönsamma i längden.

Frågor

Tävling!

Vad heter generaldirektören för Svenska Kraftnät?1

Hur många vindkraftverk hade Eolus varit med och etablerat när 
verksamhetsåret 2014/2015 tog slut den 31 augusti 2015?2

I vindpark Fröreda uppför Eolus sina hittills största vindkraftverk. 
Sju stycken Vestas V126 vindkraftverk uppförs på platsen. Hur 
stor är den svepta arean för ett Vestas V126 vindkraftverk?

3

Hon utsågs 2011 till Sveriges klimatambassadör och var svensk 
chefsförhandlare vid klimatmötet i Paris. Vad heter hon?5

Åsikterna om Tysklands omställning av sitt energisystem går 
isär. Oaktat synpunkt på detta vad kallas programmet?4

Vilket land kommer turbintillverkaren Enercon ifrån?6

Vintern är kommen och Eolus upprepar det uppskattade inslaget 
från Nya Vindar # 3 och kör en tävling även i detta nummer. 

Precis som förra gången är det sex vindkrafts- och energirelaterade frågor som ska besva-
ras. Fina priser utlovas till vinnarna med en bärbar högtalare till mobiltelefoner som första-
pris. Sammanlagt fem vinnare kommer att dras bland dem som svarar rätt på frågorna.

DINA SVAR SKICKAR DU
antingen via mail till johan.hammarqvist@eolusvind.com eller på 
postadress ”Tävling”, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm.

VINNARE SAMT RÄTT SVAR I FÖRRA TÄVLINGEN
De rätta svaren på förra numrets tävling är följande:

1. 51 473 MW vindkraft installerades globalt under 2014. 
2. De tre senaste energiministrarna i Sverige är Maud Olofsson, Anna-Karin Hatt och Ibrahim Baylan
3. Den 2 februari 2015 var första handelsdagen för Eolus B-aktie på Nasdaq Stockholm Small Cap.
4. Sverige installerade tredje mest vindkraft i Europa under 2014.
5. Turbintillverkaren Gamesa är från Spanien
6. Per Witalisson blev VD för Eolus år 2012.

De tio vinnarna i premiäromgången blev: Johan Forsner Glaumann, Hägersten. Lisbeth Petersson, Halmstad. Örjan Hedblom, Alingsås. 
Curt Olsson, Kumla. Martin Johansson, Mariestad. Bengt Frännhagen, Landskrona. Berit Hellmin, Skarpnäck. 
Bertil Petersson, Heberg. Sören Andersson, Vreta Kloster. Ingvar Gunnarsson, Mjöhult.

Förändringar i 
elcertifikatsystemet
I oktober klubbade riksdagen förändringar inom elcertifi-

katsystemet. Beslutet innefattar två olika delar. Den ena 

handlar om justeringar i kvotkurvan inom ramen för  

kontrollstation 2015 för att kompensera tidigare felaktiga 

antaganden. Den andra delen rör en ambitionshöjning 

om 2 TWh inom den svenska delen av det gemensam-

ma systemet med Norge. Sammantaget betyder dessa 

två åtgärder en i närtid uppskruvad kvotkurva vilket bör 

innebära att överskotten av certifikat inom systemet 

börjar att minska. 

Vinn fina priser!
Högtalare till mobilen
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EOLUS UPPFÖR UNDER VINTERN 2015/2016 TRE VINDKRAFTVERK I 

STÅNGBY (ELPRISOMRÅDE 4) I LUNDS KOMMUN I SKÅNE. VERKEN ÄR  

BELÄGNA CIRKA 5 KM NORR OM LUND I PRIMÄRT ÖPPEN JORDBRUKS-

MARK. I NÄROMRÅDET FINNS SEDAN TIDIGARE FLERA VINDPARKER  

ETABLERADE. DET ENA VINDKRAFTVERKET SÄLJS I TIONDELAR.

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 Stångby Vindpark
Verken kommer att skötas via ett driftbolag. Syftet är att dela på 
produktionsintäkter, drift- och servicekostnader.

DRIFTBOLAGETS UPPLÄGG:
• Eolus har bildat bolaget
• Ett av verken säljs som tiondelar (1/10)
• Varje andelsägare kan äga en eller flera andelar
• Andelsägaren svarar för finansiering av sin andel/andelar

PROJEKTINFORMATION:
Stångby vindpark består av tre stycken Enercon E82 2,3 MW med en navhöjd på 
78 meter. Beräknad årsproduktion per verk uppgår till 5,6 GWh. Ett av verken säljs 
i andelar och hela parken 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 mångårigt fullserviceavtal (EPK) med Enercon. Om en kompo-
nent skulle gå sönder, exempelvis en vinge, byter Enercon ut komponenten/kompo-
nenterna ”utan kostnad” för investerarna i parken. Detta innebär en stor trygghet i 
investeringen Serviceavtalet innehåller även en tillgänglighetsgaranti på 97 %. 
Därutöver ingår komplett drift- och förvaltningstjänst från Eolus i investeringen.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA  
MER OM MÖJLIGHETERNA ATT  

INVESTERA I STÅNGBY:

Stångby
Investera i vindkraft 
på Lundaslätten

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?

STÅNGBY

Eolus årliga vindkrafts- och miljöseminarium är en tradi-
tion som kommit för att stanna. Även 2016 bjuder Eolus 
in till en spännande dag med intressanta föreläsare och 
utställare. Hela dagen är gratis och öppen för alla 
intresserade. Passa på att lära dig mer om
vindkraft, Eolus och hållbar utveckling och 
trender inom energisektorn.

Välkommen!

På programmet 2016

Dags för
Eolus årliga
seminarium

Maria Wetterstrand, grön debattör och föreläsare som varit språkrör för Miljöpartiet

Markus Wråke, chef för energienheten vid Svenska Miljöinstitutet, IVL

Gustav Strandberg, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI

Alexandra Lindfors, analytiker Svensk Vindenergi

Per Witalisson, VD för Eolus

Martin Jansson, Senior Commodity Strategist, Handelsbanken

Malin Hansson, projektledare på Power Circle.

Tid Lördagen den 30 januari 2016 klockan 9.30-15.00

Plats Hässleholms kulturhus

Hotellerbjudanden från Hotell Statt respektive
Hotell Göingehof finns för er som vill övernatta.

Obligatorisk anmälan till
vindkraftsseminarium@eolusvind.com

Läs mer på
eolusvind.com

Vänligen notera att de aktieägare som vill medverka på Eolus bolagsstämma 
som börjar 15.30 den 30 januari 2016 måste anmäla sig separat till detta.
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Det här gör vi 
till vardags
Paul Emilsson jobbar som elnätsansvarig 
på Eolus. I tjänsten ingår att se över möjlig-
heterna att ansluta kommande vindkrafts-
anläggningar till elnätet, planering av el-
nätsanslutning samt förhandlingar med 
nätbolag kring kostnader och tidplaner för 
anslutning av vindparker som Eolus bygger.
 Möjligheterna till kostnadseffektiva 
elnätsanslutningar och möjlig tidpunkt för 
anslutning är viktiga aspekter när Eolus 
bestämmer vilka projekt som ska realise-
ras och när.

Här syns Paul i möte med byggchef Tho-
mas Andersson på Eolus nya kontor i Gö-
teborg vid ett möte där aktuella projekt för 
byggnation gicks igenom.

På huvudkontoret i Hässleholm samtalar 
Paul med Jesper Thysell från försäljnings-
avdelningen om elnätsfrågor i ett projekt 
aktuellt för försäljning.

Våra samarbetspartners:

I samtal med kollegan Jesper

Paul med byggchef Thomas Andersson


