ÅVA emission 15.5-30.9.2020

Frågor & Svar
1. Varför ska jag köpa andelar i Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA)?
ÅVA kommer att satsa i vindkraftsparken Långnabba i Eckerö. Vi vill medverka till att
stärka Åland som en grön ö i ett blått Östersjön. Och det gör vi bland annat genom
att erbjuda alla ålänningar 100 % vind-el.
2. Vem äger i vindkraftparken Långnabba?
Ägare till vindkraftsparken är Vind AX Ab.
3. Vem äger Vind AX Ab?
Vind AX ab är ett bolag, som grundades hösten 2019. Ägare är Ålands Vindenergi
Andelslag 45 %, Leovind Ab 45 % och Ålands Elandelslag 10 %. Leif Nordlund är
projektchef. Han har en bakgrund från Försäkringsbolaget Alandia och sitter bl.a. i
styrelsen för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.
4. Vem kan köpa in sig i vindkraftparken?
Alla intresserade är välkomna att komma med i projektet genom Ålands Vindenergi
Andelslag. Det gäller alla privatpersoner på Åland, Finland och Sverige och även
kommuner och företag med hemort i Finland kan teckna andelar. Genom andelarna
blir du då indirekt delägare i vindkraftsparken Långnabba i Eckerö.
5. Vad kostar det?
En andel kostar 470 euro.
6. Vad är beräknad avkastning?
ÅVA beräknar att avkastningen till andelsägarna är 2-3 % i form av ränta på andelskapitalet
eller rabatt på elpriset.

7. Hur gör jag för att köpa en andel i Ålands Vindenergi Andelslag?
Du kan köpa andelar genom att gå in på nätet www.alandsvindenergi.ax och gå till
andelsemission och där följa instruktionerna.
Om Du föredrar att teckna och betala andelar via bank kan du göra det via Nordeas
kontor, Ålandsbankens huvudkontor eller Ålandsbankens kontor i Godby. På
bankerna finns teckningsblanketten som du kan fylla i direkt på plats och sedan
betala.
8. När får jag återbäring på det jag satsar?
Återbäring får du via Ålands Vindenergi Andelslag efter beslut på stämman.
9. Hur säkert är det att jag kommer att få återbäring?
Risken för medlemmarna är förlust av den insats man gjort, dvs. det andelskapital
som man investerat i andelslaget och det teckningspris som man har betalat. Ni kan
således förlora delar av eller hela ert investerade kapital.

Andelslagets finansiella situation kan utvecklas så att andelslaget inte har möjlighet
att dela ut ränta eller annan form av överskott. Det är därför inte säkert att ni får
avkastning på det investerade kapitalet.
Ett andelslag är en kapitalsammanslutning som med sin egen förmögenhet ansvarar
för sina förbindelser. Ägarna är inte personligen ansvariga för andelslagets skulder.
10. Vad händer om andelsemissionen inte fullföljs?
Andelslaget ska i händelse av att emissionen förfaller omedelbart återbetala
teckningspriset i sin helhet till det konto som angivits i samband med
andelsteckningen. Ränta eller dröjsmålsränta utgår inte vid återbetalning.
11. Vilka risker finns det för att bygget inte blir av?
Risk för ändringar i lagar och regler som kan medföra försämrade villkor för vindkraft
på Åland.
Vid uppförande av vindkraftsanläggningar ingår det i Vind AX Abs verksamhet att
teckna avtal om leverans av vindkraftverk med tillverkare. Risk finns att viss
leverantör inte förmår fullgöra avtalen.
Vind AX verksamhet finansieras delvis genom banklån och det innebär att bolaget är
exponerat för ränte- och refinansieringsrisker då marknadsräntor kan öka och
refinansieringen kan visa sig vara omöjlig eller förenad med kraftigt ökade
kostnader. Om bolaget inte kan skaffa finansiering på godtagbara villkor så kan det
få negativa konsekvenser för dess verksamhet, finansiella ställning och resultat.
12. Vad händer om elpriset faller?
Risk finns för fallande elpriser. En nedgång i elpriserna är en av de största riskerna
som direkt påverkar vindkraftbolagens resultatutveckling. Marknadspriset på el
varierar över tiden. Om marknadspriset på el går ner påverkas bolagens verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt. Elprisets utveckling efter 12 år är svår att
förutse och medför därför en risk.
13. Finns det stöd för produktion av vindkraft?
Ålands landskapsregering har genom en stödform, som under en 12-årstid
garanterar en ersättningsnivå som uppgår till 11 euro/MWh vid en
produktionsvolym på 130 GWh/år. Vind AX Ab har genom anbudsförfarande
beviljats ersättningen på 11 euro/MWh vid en produktionsvolym på 130 GWh/år.
Vindkraftstödet är en balanserande faktor för Vind AX del om elpriserna faller.
14. På vilka grunder betalas stödersättningen ut?
Stödersättningen är 11 euro/MWh och gäller mellan marknadspris 0-32 euro/MWh.
Reducerat stöd gäller mellan marknadspris 33-43 euro/MWh. Över 43 euro/MWh
gäller marknadspriser. Marknadspris över 43 € ger VindAX inget stöd men VindAX
erhåller då fullt marknadspris.

15. Hur många vindkraftverk kommer att byggas i Eckerö, Långnabba och hur stor
effekt ger de?
VindAX Ab kommer att bygga 10 vindkraftverk på 4 MW vardera. Det motsvarar 140
GWh i årlig elproduktion och ökar i ett slag Ålands självförsörjandegrad från 18
procent till 65-70 procent.

16. Vem ska bygga parken?
Vind AX Ab förhandlar med turbintillverkare om kontrakt för att bygga
vindkraftsparken.
På Åland finns stor kunskap om vindkraftsproduktion och service. Men
vindkraftverken byggs av tillverkaren som har ansvar och garantiåtaganden för
uppförandet av verken.
17. När ska vindkraftparken uppföras?
Projekteringen har redan påbörjats. Under hösten 2020 görs markarbeten och de
första vindkraftverken planeras att resas under hösten 2021.
18. Hur stora blir vindkraftverken?
De modeller som är aktuella har en navhöjd på 115 meter och rotordiameter på 130
meter. Vindkraftverken är i 4 MW-klassen och beräknas producera 40-43 MW.
Vindkraftverken blir högre och får en större effekt än de som idag finns på Båtskär.
19. Behövs det verkligen så mycket el på Åland?
Ja, det är ÅVA-styrelsens bestämda övertygelse att det finns efterfrågan på lokalt
producerad vindkraft. Vi utgår även ifrån att efterfrågan kommer att öka. Vi ser
redan att flera stora åländska företag vill ha 100 % lokalt producerad vind-el.
Efterfrågan på el kommer snarare öka än minska.
20. Varför är det så viktigt att öka Ålands självförsörjande på el?
Åland har i många år haft en ambition att värna om miljön. Vi vet att det är viktigt
eftersom vi har det läge vi har mitt i ett hav. Vi vill medverka till att stärka Åland som
en grön ö i ett blått Östersjön. Och det gör vi bland annat genom att erbjuda
ålänningarna 100 procent lokal vind-el. Vi anser att det är bättre att vi producerar
vind-el än att köpa in el som producerats på annat sätt än via vind. Det är vårt bidrag
till ett mer klimatsmart Åland.
21. Men är det så att Åland exporterar mer vind- el än vi själva använder?
Det är delvis rätt – men förhållandet håller på att förändras – allt fler företag och
även privatkunder väljer nu 100 % lokal vind-el. En viss del el behöver vi exportera
om vi inte själva förbrukar den. Vår självförsörjandegrad ökar markant och det ska vi
ålänningar vara stolta över.
22. Hur får jag min egen el?
Du kan redan nu köpa din egen el via Allwinds. Då får du garanterat el producerat av
vindkraftverk på Åland.

23. Vad är en obligatorisk andel?
En obligatorisk andel berättigar till eventuell återbäring på andelslagets egen el i
form av rabatt på elpriset.
24. Vad är en frivillig andel?
Frivillig andel ger en eventuell förtur till en ränta på andelskapitalet. Räntan fastställs
av årsstämman och utbetalas därefter till andelsägarens bankkonto.
25. Hur kan jag konvertera en andel?
Andelar kan omvcandlas till frivilliga och tvärtom genom ansökan till styrelsen.
Konvertering kan göras bara en gång under en treårs period.
26. Vad är Allwinds Ab?
Allwinds sköter drift och service av vindkraftsverk på Åland. ÅVA äger hälften av
Allwinds.
27. Tecknar andelar i ÅVA inte i parken
Genom att teckna andelar i ÅVA, tecknar du inte automatiskt andelar i
vindkraftparken Långnabba. Däremot kommer ÅVA att teckna aktier i
vindkraftparken.

