Basinformationsdokument
avseende emission i Ålands Vindenergi Åndelslag
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1.1

Grundläggande information om emittenten och om värdepappret
Allmänt

Detta dokument innehaller grundlaggande information om emittenten och om vardepapperet. Detta
basinformationsdokument ar inte marknadsforingsmaterial, utan emittenten ska tillhandahalla denna
information med stod av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet sa att du i egenskap av
investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och forstar de risker som ar forknippade med
investeringen.
1.2

Emittenten

Emittenten ar Ålands Vindenergi Åndelslag, FO-nr. 0985627-8, Vikingagrand 2, 22100 Mariehamn.
1.3

Emissionen

Emittenten emitterar 0-3400 andelar i Ålands Vindenergi Åndelslag (”Andelslaget”). Åndelarna bestar av
obligatoriska eller frivilliga andelar. Teckningspriset per andel ar 470 EUR, oberoende om det ar en
obligatorisk eller frivillig andel som tecknas.
Beloppet av de medel som samlas in ar maximalt 1 598 000 EUR. Åndelarna ar inte upptagna till handel
pa nagon handelsplattform.
1.4

Användningsändamålet

Emissionen syftar till att mojliggora Åndelslagets medverkan i vindkraftsprojektet Langnabba, vilket ska
forverkligas genom det for andamalet grundade bolaget Vind ÅX Åb, FO-nr. 3098953-4. Åndelslaget ager
sedan tidigare 45,17 % av Vind ÅX Åb (125 000 EUR i inbetalt kapital och 338 000 EUR i
apportegendom). Åndelslaget amnar teckna aktier i Vind ÅX Åb for hela emissionsbeloppet som
inkommer i emissionen. En full teckning i emissionen skulle medfora att Åndelslaget tecknar 10 % av
aktierna i Vind ÅX Åb:s planerade emission. Syftet ar att delfinansiera vindkraftsprojektet Langnabba.
Inbringar emissionen ett mindre belopp, skulle Åndelslaget investera detta belopp i Vind ÅX Åb
motsvarande de i Åndelslagets emission tecknade andelarna avrundat uppat till narmaste 100 000 EUR.
Kallor for mer information om vindkraftsprojektet Langnabba samt om Vind ÅX Åb framgar av punkt 6 i
detta basinformationsdokument.
1.5

Information om emissionens arrangör och rådgivare

Emissionen anordnas av Ålands Vindenergi Åndelslags styrelse, i enlighet med andelsstammans beslut
den 6.5.2020. For adressuppgifter, se punkt 1.2 ovan. For mer information om styrelsen, se punkt 3.1.
Revisorer
Ekonomi, drift och underhall
Juridisk radgivare
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2.1
2.1.1

Hermans & Revisorernas Åb, Torggatan 5, 22100 Mariehamn.
Ållwinds Åb, Vikingagrand 2, 22100 Mariehamn
DKCO Ådvokatbyra Åb, Kopmansgatan 4, 22100 Mariehamn

Risker
Risker förknippade med emittenten och dess verksamhet
Konkurrens och samhälleliga risker

Åndelslagets verksamhet ar mycket konkurrensutsatt och konkurrensen bestar av samtliga elproducenter
inom den nordiska marknaden. Åndelslagets produktionspris foljer den nordiska elborsen Nord Pools
prisbild for omrade SE3.

Åndelslagets verksamhet eller verksamhetsforutsattningar kan paverkas negativt genom forandringar av
lagar, skatter eller villkor som galler Åndelslagets verksamhet eller av eventuella andra politiska beslut.
2.1.2

Beroende av nyckelpersoner

Åndelslaget har inga egna anstallda. Åndelslaget koper tjanster fran Ållwinds Åb, FO-nr 0985627-8, med
hemort i Mariehamn, omfattande teknisk service och underhall samt administration, inklusive fakturering
och betalningar. Åndelslaget ager halften av aktierna i Ållwinds Åb. Henrik Lindqvist och Ånn-Christin
Åaltonen, som bada ar anstallda av Ållwinds Åb, verkar som prokurister i Åndelslaget. Bokforingstjanster
koper Åndelslaget av Nova Ålandia Åb.
2.1.3

Beroende av teknologi, utrustning och datasystem

Driften av Åndelslagets vindkraftverk ar direkt beroende av kvaliteten av och redundansen i det alandska
elnatet. Denna risk har dock minskat efter ibruktagande av den nya likstromsforbindelsen mellan Åland
och det finska fastlandet.
2.1.4

Andelslagets befintliga vindkraftspark

Åndelslaget ager sju vindkraftverk, varav fem ar avskrivna och tva avskrivs under ar 2023. Den storsta
risken bedoms vara skador pa vindkraftverkens huvudkomponenter, d.v.s. generator, vaxellada och vingar.
En skada pa dessa komponenter riskerar bli sa kostsam att en demontering av vindkraftverket kan bli
aktuell. Vindkraftverken ar forsakrade. Sjalvrisk och aldersavdrag avdras vid en eventuell skada som
medger forsakringsersattning.
Åndelslaget ager drygt 25% av Leovind Åb, som ager 6 vindkraftverk pa Batskar i Lemland.
2.1.5

Miljötillstånd

Åndelslaget ar beroende av miljotillstand for vindkraftverkens drift, vilka i dagslaget ar i kraft.
2.2

Risker förknippade med andelarna

Ett andelslag ar en kapitalsammanslutning som med sin egen formogenhet ansvarar for sina forbindelser.
Ågarna ar inte personligen ansvariga for andelslagets skulder. Risken for medlemmarna ar forlust av den
insats man gjort, d.v.s. det andelskapital som man investerat i Åndelslaget och det teckningspris som man
har betalat. Ni kan saledes forlora delar av eller hela ert investerade kapital.
Åndelslagets finansiella situation kan utvecklas sa att Åndelslaget inte har mojlighet att dela ut ranta eller
annan form av overskott. Det ar darfor inte sakert att ni far avkastning pa det investerade kapitalet.
Åndelarnas overlatbarhet ar begransad da medlemskapet inte kan overlatas och da overlatelse av en
andel som sadan foranleder en begransad ekonomisk ratt for forvarvaren pa det satt som ar angivet i
lagen om andelslag 1 kap. 4 §. Det ar darfor inte sakert att ni kan salja vardepapperet nar ni onskar eller
over huvud taget.
Ett andelslag ags av dess medlemmar och dess beslutanderatt utovas av medlemmarna. De emitterade
andelarna som ar obligatoriska medfor rostratt pa Åndelslagets andelsstamma, varje medlem har dock
enbart en rost pa andelsstamman.
2.3

Vindkraftsprojektet Långnabba och framtida kapitalbehov

Åndelslagets insats kan ga helt eller delvis forlorad om vindkraftsprojektet Langnabba av nagon orsak
misslyckas. Darmed skulle aven Åndelslagets mojligheter till dividend ga forlorad.
Vindkraftsprojektet omfattas av ett stodsystem. Stodet ar 11€/MWh och utbetalas om marknadspriset ar
mellan 0-32€/MWh, med ett reducerat stod som galler marknadspris mellan 33-43€/MWh.

2

Marknadspris over 43€/MWh ger inget stod, men ger istallet fullt marknadspris. Elprisets utveckling
efter 12 ar ar svar att forutse och medfor en risk.
Åktiehandel ar alltid forknippat med risk och prissattningen av aktien ar beroende av faktorer som Vind
ÅX Åb inte rader over, bland annat aktiemarknadens forvantningar och utveckling samt den ekonomiska
utvecklingen i allmanhet. En aktieinvestering kan sjunka i varde och det finns inte nagra garantier att en
investerare kommer att fa tillbaka satsat kapital eller nagot kapital alls.
Åndelslaget har inte fattat beslut om andra pagaende eller i nara framtid kommande placeringar eller
investeringar.
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3.1

Detaljerad information om emittenten
Basinformation samt Andelslagets styrelse

Ålands Vindenergi Åndelslag, FO-nummer: 0985627-8, ar ett andelslag med hemort i Mariehamn.
Åndelslaget grundades 23.6.1994 och registrerades i handelsregistret i Finland 21.9.1994. Pa Åndelslaget
tillampas finsk lag. Åndelslagets rakenskapsperiod ar 1.1–31.12. Åndelslagets adress ar Vikingagrand 2,
22100 Mariehamn.
Styrelsen bestar av foljande personer:
Ordforande
Ånnette Larson, 20.06.1961, Mariehamn, farmaceut, Forsta Åpoteket i Mariehamn
Vice ordforande
Robert Mansen, 25.09.1966, Lemland, lagtingsledamot, Ålands lagting
Ordinarie styrelsemedlemmar
Peter Karlsson, 17.06.1966, Mariehamn, finanschef, Mariehamns stad
Susann Fagerstrom, 09.03.1952, Eckero, egen foretagare
Guy Dannstrom, 19.03.1959, Mariehamn, byggnads- och miljoinspektor, Jomala
kommun
Åiri Pettersson, 26.05.1961, Kumlinge, egen foretagare
Camilla Stenstrom, 16.05.1971, Hammarland, systemchef Rederi Åb Eckero
Peter Karlsson har inget personligt agande i Åndelslaget. Mariehamns stad ager under 25 % av
Åndelslaget och Mariehamns stads finanschef sitter i Åndelslagets styrelse.
3.2

Andelslagets huvudsakliga affärsverksamhet

Åndelslagets verksamhet ar att inom landskapet Åland producera elenergi och salja denna till dess
andelsagare eller utomstaende. Åndelslaget kan salja branschrelaterade tjanster till utomstaende samt
aga och besitta vindkraftverk, fast egendom och anordningar for eldistribution, samt aktier och andelar i
andra foretag. For mer information om Åndelslagets verksamhet, se hanvisning till Åndelslagets stadgar i
punkt 6.
3.3

Andelslagets finansiella ställning

Åndelslaget uppvisar en vinst pa 234 131,73 EUR for ar 2019. Tillgangarna i bokslutet uppgar till
2 856 459,98 EUR varav 1 431 112,43 EUR ar placeringar och 1 103 570,92 EUR ar kassamedel. Det egna
kapitalet uppgar till 2 745 810,74 EUR och kortfristiga skulder 110 649,24 EUR. Åndelslaget ar skuldfritt.
For mer information om Åndelslagets finansiella stallning, se hanvisning till Åndelslagets bokslut for ar
2019 i punkt 6.
Åndelslagets nuvarande eller historiska finansiella stallning ar inte en garanti for framtida utveckling. En
andelstecknare bor vidare ge akt pa att Åndelslaget varken ar noterat eller understallt
Finansinspektionens bevakning. Åndelslaget ar saledes inte skyldigt att efterleva den fortlopande och
regelbundna informationsskyldighet som framgar av vardepappersmarknadslagen.
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Huvudansvarig revisor ar GR-revisor Sixten Soderstrom, Hermans & Revisorernas Åb.
3.4

Andelslagets andelar och kapital

Åndelslaget hade 5692 andelar (3405 obligatoriska och 2287 frivilliga) samt ett eget kapital om 2745
810,74 EUR per 31.12.2019. En medlem kan aga en eller flera andelar av vardera slaget. Insatsen ar 340
EUR och anslutningsavgiften ar 130 EUR per andel.
Obligatoriska andelar berattigar till medlemskap i Åndelslaget och till eventuell aterbaring pa
Åndelslagets produkter. Ågande av enbart frivilliga andelar berattigar inte till medlemskap i Åndelslaget.
Frivilliga andelar berattigar heller inte till eventuell aterbaring pa Åndelslagets produkter. Daremot har de
frivilliga andelarna fortur framom de obligatoriska andelarna vid utdelning av overskott.
Obligatoriska andelar kan omvandlas till frivilliga och vice versa genom ansokan till och godkannande av
Åndelslagets styrelse. Konvertering av samma andel kan goras endast en gang under en trearsperiod.
Åndelens status for ett ar ar dess status under arets forsta dag.
De i emissionen tilldelade andelarna ska anses tilltradda av andelstecknaren da emissionen godkants av
Åndelslagets styrelse under forutsattning att berorda andelar da ar till fullo betalda. En forvarvare av en
andel far utova andelsrattigheter nar forvarvaren har godkants och inforts som medlem och ny
andelsagare i medlems- och agarforteckningen.
Åndelslaget har inte emitterat nagra aktier, konvertibla lan, optionslan eller optionsratter och det finns
heller inget outnyttjat bemyndigande for styrelsen att oka andelskapitalet genom dessa atgarder.
Åndelslaget har inga kapitallan. Åndelslaget innehar inga egna andelar eller aktier.
3.5

Medlemsförmåner

Åndelslagets andelsstamma kan besluta om utdelning av overskott och faststalla storleken skilt for
obligatoriska och frivilliga andelar. Åndelsstamman kan ge styrelsen fullmakt och granser for beviljande
av aterbaring pa producerad el for de obligatoriska andelarna.
Åndelslaget har tidigare foljt en princip dar andelsagarna har erhallit rabatt pa 1200 kWh elenergi per
obligatorisk andel och ar. Elenergimangden per obligatorisk andel faststalls arligen pa andelsstamman for
kommande produktionsar pa forslag av styrelsen. Inom ramen for stammans beslut kan styrelsen oka
eller minska elenergimangden och/eller rabattens storlek.
Ått Åndelslaget tidigare tillampat medlemsformaner, beviljat rabatt och betalat ut ranta innebar inte att
motsvarande prestationer med sakerhet kan lamnas for tiden efter emissionens verkstallande.
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4.1

Detaljerad information om emissionen av andelarna
Emissionsbeslut

Åndelslagets styrelse har 20.4.2020 fattat ett beslut om att foresla en emission med det innehall som
framgar av detta basinformationsdokument. Åndelslagets andelsstamma har den 6.5.2020 fattat beslut
om att godkanna styrelsens forslag till emission och att befullmaktiga styrelsen att fatta de beslut som
avses i lag om andelslag 9 kap. 14 §. For mer information om emissionsbeslutet, se hanvisning i punkt 6.
4.2

Minimi- och maximiantal emitterade andelar

Sammanlagt emitteras minimalt 0 och maximalt 3 400 st. andelar, vilka kan vara obligatoriska eller
frivilliga andelar. Den inbordes fordelningen mellan obligatoriska och frivilliga andelar bestams utgaende
fran faktisk andelsteckning. Ingen teckningsgaranti har lamnats i denna emission.
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4.3

Grund för avvikelse från tidigare andelsägares företrädesrätt

Åndelslaget ser nytta i att bredda agarbasen och oka intresset och engagemanget hos andelsagarna da det
gynnar Åndelslagets verksamhet. Dessutom bedomer Åndelslaget det som osannolikt att Åndelslagets
nuvarande medlemmar ensamma kan teckna nya andelar for det fulla beloppet om 1 598 000 EUR. Mot
denna bakgrund anser Åndelslaget att det foreligger vagande ekonomiska skal for att avvika fran
andelsagares foretradesratt enligt tidigare andelsinnehav.
4.4

Rätt att teckna andelar

Ratt att teckna andelar har Åndelslagets medlemmar och samtliga andra juridiska och fysiska personer
med hemort och beskattningsland i Finland samt fysiska personer med hemort och beskattningsland i
Sverige. Ett villkor for att fa teckna frivilliga andelar ar att andelstecknaren antingen sedan tidigare ager
minst en obligatorisk andel i Åndelslaget eller vid teckningstillfallet tecknar atminstone en obligatorisk
andel. Åndelstecknaren har ratt att valja om overstigande antal andelar ska vara obligatoriska eller
frivilliga.
4.5

Andelarnas teckningspris

Teckningspriset for de nya andelarna ar 470 euro per andel och baserar sig pa en insats om 340 euro
samt en sarskild anslutningsavgift om 130 euro. Inga ovriga avgifter tas ut. Insatsens storlek pa 340 euro
framgar ur Åndelslagets stadgar. Ånslutningsavgiften pa 130 euro har faststallts pa arsstamman 6.5.2020.
Teckningspriset avsatts till andelskapitalet och till en fond enligt stadgarna, sa att av teckningspriset pa
470 euro/andel, avsatts 340 euro till andelskapitalet och 130 euro till en fond enligt stadgarna.
4.6

Teckningstid och teckning av andelar

Teckningstiden ar 15.5.2020 – 30.9.2020.
Teckningstiden kan avslutas i förtid. Teckning kan avse en eller flera Åndelar.
Teckning av andelarna gors genom ett e-formular pa Åndelslagets hemsida www.alandsvindenergi.ax
eller vid ett bankkontor genom att fylla i ett sarskilt teckningsformular med fortryckt giro som
tillhandahalls av foljande bankkontor: Nordea Åbp:s kontor i Mariehamn eller Ålandsbanken Åbp:s kontor
i Mariehamn och Godby eller Åndelsbankens for Åland kontor i Mariehamn. Teckningsformularet fas aven
mot bestallning fran bolagets kontor.
I samband med andelsteckningen ska teckningspriset for de tecknade andelarna inbetalas kontant till de
av Åndelslaget anvisade bankkontot pa Ålandsbanken Åbp: IBÅN FI62 6601 0010 2814 26, SWIFT/BIC
ÅÅBÅFI22
Betalning far inte ske genom kvittning eller apport.
I samband med andelsteckningen och inbetalningen ska andelstecknaren ange foljande uppgifter i
formularet:
• betalningen avser andelsteckning enligt andelsstammans beslut 6.5.2020;
• namn pa andelstecknaren samt andelstecknarens fodelsetid/foretags- eller
organisationsnummer;
• e-postadress, adress eller annan kontaktuppgift till andelstecknaren;
• antal andelar som tecknas samt andelarnas slag (obligatoriska eller frivilliga); samt
• andelstecknarens bankkontonummer.
I behandlingen av personuppgifter som insamlas i samband med andelsteckningen iakttar Åndelslaget
dataskyddslagen (1050/2018).
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4.7

Tilldelning av andelar

Styrelsen ges ratt att tilldela andelarna vid overteckning enligt foljande:
Om andelstecknaren inte angett onskat andelslag vid teckningen utgar Åndelslaget fran att det ar
obligatoriska andelar som tecknas. Ifall andelstecknaren inte uppfyller kravet pa en obligatorisk andel,
har Åndelslagets styrelse vid tilldelning av andelar ratt att tilldela en obligatorisk andel bland
andelstecknarens tecknade andelar.
Vid overteckning har teckning av obligatorisk andel foretrade framom frivillig andel. Darefter ska
andelstecknare som tecknat 1-5 stycken andelar ha foretrade framom andelstecknare som tecknat fler an
fem andelar. Samtliga andelstecknare ska, i man av mojlighet, tilldelas minst fem andelar. Darefter
fordelas tillgangliga andelar i proportion till tecknat antal.
Till den del andelsteckning inte godkants p.g.a. overteckning meddelar styrelsen sitt beslut harom och
aterbetalar utan drojsmal motsvarande teckningsbelopp till berorda andelstecknare. Återbetalningen
sker till det konto som angivits i samband med andelsteckningen. Ranta eller drojsmalsranta utgar inte
vid aterbetalning.
Åndelslaget ska i handelse av att emissionen forfaller omedelbart aterbetala teckningspriset i sin helhet
till det konto som angivits i samband med andelsteckningen. Ranta eller drojsmalsranta utgar inte vid
aterbetalning.
4.8

Övrigt om de emitterade andelarna

Nyemitterade andelar berattigar till eventuell vinstutdelning i samma man som ovriga andelar for den
rakenskapsperiod under vilken teckningen sker. Åndelslaget verkstaller inte kallskatt pa utdelning fran
andelarna.
Åndelslagets styrelse utfardar, efter tilldelningsbeslut, andelsbrev. Åndelsbreven kan hamtas fran
Åndelslagets kontor eller i enlighet med anvisning fran Åndelslagets styrelse.
5
Basinformationsdokumentets giltighetstid
Detta basinformationsdokument har offentliggjorts 14.5.2020. Den grundlaggande informationen om
emittenten och vardepapperet ar aktuell och basinformationsdokumentet ar giltigt under teckningstiden
fram till 30.9.2020.
6
Övrig information
Åndelslaget haller avgiftsfritt foljande tillaggsinformation tillganglig for investerare pa sitt kontor, adress
Vikingagrand 2, 22100 Mariehamn:
•
•
•

Åndelslagets stadgar
Åndelslagets bokslut 2019
Åndelsstammans emissionsbeslut samt styrelsens forslag till beslut om andelsemission

Tillaggsinformationen finns ocksa tillganglig pa Åndelslagets hemsida www.alandsvindenergi.ax.
Information om vindkraftsprojektet Langnabba samt om Vind ÅX Åb se narmare www.vind.ax.
Informationstillfalle arrangeras via Zoom den 8.6.2020. Kontakta via Åndelslagets hemsida for inbjudan.
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