Ålands största vindkraftssatsning

Inbjudan till teckning och förvärv av aktier

VindAX
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Viss statistik i detta IM har sammanställts av VindAX, i vissa fall på basis av olika
antaganden. Även om Bolaget anser att sammanställningsmetod och antaganden är
rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras av
oberoende källor. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i IM:et
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Tvist med anledning av emissionen, innehållet i detta Investeringsmemorandum (IM)
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt finsk rätt. Tvist
angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall i första hand lösas
genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten inte lösas genom förhandling skall
tvisten hänskjutas till skiljemans avgörande i den ordning som anges i lag om
skiljeförfarande och ifall skiljeman av part icke utsetts inom laga tid eller de utsedda
skiljemännen icke kunna enas om utseende av ordförande, ska
Centralhandelskammaren på begäran av part utse skiljeman respektive ordförande.
Skiljemannaförfarandet ska äga rum i Mariehamn och förhandlingarna sker på
svenska.

IM:et finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.vind.ax. Informationen på
Bolagets webbplats är inte införlivad i detta IM och utgör inte en del av detta IM i
vidare mån än vad som framgår av detta IM. Detta IM innehåller framtidsinriktade
uttalanden som återspeglar VindAX:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell, operativ och övrig utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller
endast per datumet för IM:et. VindAX gör ingen utfästelse om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny
information, framtida händelser eller dylikt. Även om VindAX anser att
förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns
det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig
vara korrekta.

Följaktligen bör investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra
framtidsinriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte
fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer
sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.

Version 2020-07-23

Tilläggs-Investeringsmemorandum kommer endast tas fram och registreras i den
mån skyldighet därtill föreligger. Om det sker förändringar i informationen under
den tid som erbjudandet gäller, kommer dokumentet uppdateras. En investering i
värdepapper inbegriper risker, se avsnittet Riskfaktorer nedan.

att informationen är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet för detta IM,
att ingen förändring har skett avseende VindAX (Bolagets) verksamhet, eller
att informationen i detta IM är korrekt vid något senare datum än per datumet för detta IM.

Offentliggörande av detta Investeringsmemorandum (IM) innebär inte

Disclaimer
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Ålands största
vindkraftssatsning
samordnad till en
gemensam investering för
näringsliv och privatpersoner

Tio nya vindkraftverk på kommunen Eckerös sydspets.

Projekt Långnabba

vindkraftparken Långnabba i Eckerö kommun.

Ett nygrundat aktiebolag som projekterar och uppför

VindAX

nuvarande 18 %.

elförbrukning på årsbasis, jämfört med

stå för 65 % av Ålands totala

Med de nya vindkraftverken kan vindel

65%
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Vindkraftverket Amalthea I Lumparland

Känslighetskalkyl och risker.

5. Risker

Investering och finansiering.

4. Investeringskalkyl

Bakgrund, bolagsfakta och
projektorganisation.

3. VindAX

Tio nya vindkraftverk på Eckerös
sydspets. Tekniska specifikationer
och tidtabell.

2. Projekt Långnabba

Vindkraft har historiskt sett
utgjort en lönsam och hållbar
investering.

1. Varför vindkraft?

Investeringmemorandum
innehåll

Inbjudan till teckning och förvärv av aktier

4

Vindparken vid Båtskär

En hållbar placering

Varför investera
i vindkraft?

5

•

Vindkraft ger en riskspridning i en placeringsportfölj genom låg

•

beräknas uppgå till 25-30 år.

* Förenta nationerna, Paris Agreement, 2015, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

25-30 år

Den tekniska livslängden för nya vindkraftsanläggningar

man från Åland skulle kunna i framtiden exportera förnyelsebar energi.

till 25-30 år.

Enligt prognos kommer vindkraften tidvis kunna producera mer än den

stabil region.

Vi har tillgång till en av världens mest effektiva elmarknader i politiskt

åländska elkonsumtionen stundtals kräver, vilket gör det sannolikt att

•

•

väl.

är som störst. På årsbasis matchar således vindkraften konsumtionen

Den tekniska livslängden för nya vindkraftsanläggningar beräknas uppgå

korrelation med andra tillgångsslag.

Vindkraft har historiskt sett gett en riskjusterad avkastning på 8-10%.

erfarenhet både av byggnation, drift och service.

Vindkraft produceras som mest under vintern dvs. när behovet av energi

Vindkraft är en mogen teknik i världen, och på Åland har vi lång
•

framtiden.

kostnader, bidrar till ökat intresse för förnybar energi.

Energi är en råvara som vårt moderna samhället bedöms vara beroende

producerad förnyelsebar el.

Med den nya vindparken ökar vi väsentligt tillgången på lokalt

av. Efterfrågan bedöms för närvarande vara stabil och kan även öka i

•

•

miljömedvetenheten, tillsammans med sjunkande produktions-

och att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Den ökade

Avtalet lyfter fram betydelsen att övergå till förnyelsebara energikällor

på utsläppen av växthusgaser och att undvika farliga klimatförändringar.

Vindkraft stöder ”Parisavtalet” från 2015*. Kärnan i avtalet är att minska

•

•

•

Investera i Vindkraft
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(*beräknat med en årsförbrukning per 13.000 kWh/år)

motsvara elförbrukningen för 10.000 hushåll.

Den årliga producerade elen från VindAX beräknas

energi för alla samt nr 13: Bekämpa klimatförändringen.

Samtidigt bidrar VindAX till att uppnå FN:s utvecklingsmål nr 7: Hållbar

Den årliga producerade elen från VindAX beräknas motsvara

elförbrukningen från ca 10.000 hushåll.*

bärkraft.

Ålands totala elförbrukning på årsbasis, jämfört med nuvarande 18 %.
•

som sol, vind, vågor och biobränsle, tillvaratas och stärker samhällets

MWh/år. När den nya vindparken står klar kan vinden stå för 65 % av

Ett av bärkraft.ax:s sju mål är markant högre andel energi från

hållbarhetsagenda, framtagen av nätverket bärkraft.ax.

Satsningen på utökad vindkraft stöder Ålands utvecklings- och

förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet och energiproduktion,

•

•

En genomsnittlig årsproduktion från VindAX beräknas till ca 135.000

klimat och miljö.

att möta det ökande energibehovet och samtidigt minska påverkan på

Vindkraft är en investering i förnyelsebar energi – en nödvändighet för

10.000 hushåll

•

•

•

En hållbar investering
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sydspets

Tio vindkraftverk på Eckerös

Projekt
Långnabba
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Projekt
Långnabba

Onshore
Platserna för vindkraftverken
är normala ”onshore siter”
med goda vindförhållanden

I Eckerö
Projektet består av tio
vindkraftverk på Eckerös
sydspets

med 30-40%.

medger potential att öka projektet

Huvudtransformatorns kapacitet

Potential att växa

Projektet består av
tio vindkraftverk på
Eckerös sydspets
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navhöjden ca 115 m.

Rotordiametern är ca 130 m och

producera 40–43 MW.

i 4 MW-klassen, och beräknas

Vindkraftverken som planeras är

Vindkraftverken

Vindkraftsparken ansluts till det
åländska elnätet där Kraftnät Ålands
elstation i Tellholm, Hammarland
finns för den s.k. Sverigekabeln.

Planen är att projektet

förverkligas under hösten 2021.

Vindkraftverken monteras på ca

15 veckor.

för projekt Långnabba.

av Kraftnät Åland, som är förberedd

Här finns redan en elstation uppförd

Elanslutning

Monteringstid

Tekniska specifikationer
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lastbilar. Där Skeppsviksvägen
ansluter till Torpvägen samt där

m lång luftledning och sedan via en
markledning.

transporterna ska fram.

tillfälligt under den tid de långa

Storby breddas korsningarna

Torpvägen ansluter till riksettan i

uppställningsyta för kranar och

innehåller en 10/36 kV

vindkraftverken, först via en ca 700

och breddas. Vägarna från varje

jordningar.

de till ett 36-kV ställverk som även

varje fundament byggs en

Långnabbavägen förstärks, rätas ut

för el, kommunikation och

Där sjökablarna kommer iland dras

interna kabelnätet fram till

vägbyggen.

ingjutna delar samt förses med rör

stranden strax norr om Degerberg.

möjliga påverkan på naturen. Vid

vilket ger goda möjligheter till

för tornets infästning med hjälp av

en fiberkabel runt Torpön och in till

vindkraftverk byggs med minsta

naturgrus ovanpå berggrunden,

betongfundament som förbereds

Från ställverket fördelas det

Området är flackt och består av

För vindkraftverken byggs

Från Tellholm läggs sjökablar och

nödförsörjnings-transformator.

Vägar och uppställningsytor

Fundamenten

Sjö- och landkablage

forts.

Tekniska specifikationer
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April – Juni

Byggstart av infrastruktur

•
•

Landskapsregerings stödsystem.

Färdigställande av investeringskalkyler.

Alla tillstånd färdigställs.

Start av detaljprojektering.

Diskussioner med finansiärer.

Offertförfrågan till leverantörer för

•

•

•

•

•

•

•

2020

2021

Januari – December

130 GWh energi.

Projekt Långnabba beräknas på årsbas producera över

Färdigställande av Fundament

elstation i Tellholm.

Färdigställande av Kraftnät Ålands

Sjökabellägging.

130 GWh

för sjökabel.

Kabeldiken och landtagningsplatser

och lånefinansiär.

Anbud inlämnat till Ålands

•

2020

Slutligt val av turbinleverantör

2020
•

Juni – Augusti

Januari – Mars

2020
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Vindkraftverken tas stegvis i drift

i Degerberg.

under hösten.

huvudtransformatorn i Tellholm.

Installation av elstation

Förhandling med lånefinansiärer.

•

Montering av 110/36 kV

uppställningsytor.
•

med hjälp av reservmatning.

Byggstart av vägar,

Idrifttagning av vindkraftverken

Montering av vindkraftverk.

offerter från turbinleverantörer.

Bildande av bolaget VindAX.

vindkraftverk och infrastruktur.

•

September – December

Upphandling samt utvärdering av

•

•

Internt kabelnät i parken.
•

•

Byggstart av fundament och

•

stödsystemet.

Besked gällande anbudet på

•

2019

Oktober–december

•

•

•

Tidtabell

Bakgrund och bolagsfakta.

VindAX
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•

åländska segelfartyg.

De flesta vindkraftverk är döpta efter framgångsrika

På Åland finns idag 19 vindkraftverk, ägda av olika bolag.

Anbudsförfarande för stödsystemet utannonserades i

olika åländska bolag.

januari 2020 att godkänna anbudet från VindAX.

oktober 2019, och Landskapsregering beslutade i

stödsystem för ökad elproduktion från vindkraft.

Idag finns det i landskapet 19 vindkraftverk som ägs av

Åland Landskapsregering beslutade 2019 att införa ett

projektet.

inleddes genom att Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA)

startades år 1994.

omgångar i väntan på möjligheten att förverkliga

Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten

sedan år 2008. Tillstånden har förnyats i olika

regeringen. Projekt Långnabba har varit tillståndsklart

Ålands TeknologiCentrums (ÅTC) ledning.

När inmatningstarifferna infördes i Finland år 2010 stod
Åland utanför trots tidigare löften från den finska

•

vindkraftverket av Ålands landskapsstyrelse under

Redan 1991 byggdes det första moderna

19

•

•

•

VindAX – bakgrund
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Fakta om ÅEA
ÅEA är ett elbolag med ansvar för elnätet i den åländska
landsbygden och skärgården. Bolaget är den ledande
elhandlaren på Åland och har produktionsandelar i
vindkraft i Finland. Bolaget ägs av kunderna.

Fakta om Allwinds
Allwinds huvudsyssla är drift och underhåll
av vindkraftverk, och elförsäljning till
konsument samt projektering. Bolaget ägs
av ÅVA och Leovind.

upplåning och dels med kapitalinsatser från investerare

möjlighet att investera i projektet genom ÅVA.

Fakta om Leovind
Leovind producerar och
säljer elenergi från 6
vindkraftverk på Båtskär.
Leovind grundades 2004.

beräknas uppgå till dryga 40 miljoner euro och finansieras dels med

emission utökas ägarskaran. Privatpersoner och företag erbjuds även

Projektet är Ålands största vindkraftssatsning hittills. Investeringen

VindAX ägs initialt av projektägarna men i samband med en riktad
•

elkonsumtionen och Åland kan därför exportera förnyelsebar energi.

VindAX Ab, (Bolaget) med hemort i Eckerö.

Tidvis beräknas vindkraften att producera mer än den åländska

För projektet har ÅVA, Leovind och ÅEA bildat ett nytt aktiebolag,
•

och producerar el till försäljning.

MW- klassen.

I första fasen projekteras vindkraftsparken och i andra fasen uppförs
den på Långnabba, i Eckerö. I tredje fasen är vindkraftparken i drift

•

(ÅEA) har nu projekterat en vindkraftpark med 10 vindkraftverk i 4

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Leovind Ab och Ålands Elandelslag

Fakta om ÅVA
ÅVA producerar och
säljer elenergi från
7 vindkraftverk.
ÅVA grundades 1994.

•

•

•

VindAX – bolagsfakta
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bolagiseringar och byggprojekt.

• Agneta Erlandsson-Björklund, Ekonomistyrning, projektledning vid

administration och uppföljning hos Bolaget, samt koordinering av

rapportering från projektgrupper till styrelse och projektchef.

• Henrik Lindqvist, VD för Allwinds, verkat i vindkraftsbranschen sedan 1994

koncernchef för Alandia Försäkring

• Leif Nordlund, Projektchef, Industrial Advisor hos Evolver Equity, tidigare

Övriga nyckelpersoner:

elhandel och elproduktion. Styrelsemedlem i Puhuri och Kanteleen Voima

• David Karlsson, VD för Ålands Elandelslag med många års erfarenhet av

styrelseledamot i Flexens Ab. Erfarenhet från vindkraft sedan 2010

inom finansbranschen. Styrelsemedlem i tre börsbolag samt

• Henrik Viktorsson, VD och Partner på Solidcap Ab. Över 20 års erfarenhet

Vindenergi Andelslag

• Camilla Stenström, Styrelsemedlem VindAX Ab, Styrelsemedlem Ålands

En ekonomifunktion har inrättats med ansvarar för projektekonomi,

Ekonomi & administration

rapporteringsrutiner preciseras i styrelsens arbetsordning.

Ansvars- och arbetsfördelning, mötesrutiner, protokollföring och

övervakar och ansvarar för den dagliga verksamheten.

Styrelsen övervakar Bolagets förvaltning och drift, medan projektchefen

Ansvars- och arbetsfördelning

Ansvarig för ekonomi & administration: Agneta Erlandsson-Björklund

Projektledare under byggtiden: Henrik Lindqvist.

Projektchef : Leif Nordlund.

Leovind Ab

• Göran Lindholm, Styrelseordförande VindAX Ab, Styrelseordförande

Bolaget har en styrelse som består av Göran Lindholm, Camilla Stenström,

Henrik Viktorsson och David Karlsson.

Styrelsen:

Organisation

VindAX – organisation
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Allwinds Ab, och inlett förhandlingar om
medverkan vid byggprojektets genomförande.
Allwinds VD Henrik Lindqvist är tänkt att leda
byggnads- och elarbeten.

Vid byggandet av själva fundamenten anlitas en
extern byggnadskontrollant.

Styrelsen fungerar som byggkommitté och utser

samt tecknar kontrakt med leverantör av

vindkraftverk.

Styrelsen fattar beslut om eventuella

tilläggsupphandlingar och utser vid behov

entreprenörer.

Henrik Viktorsson, Agneta ErlandssonBjörklund, David Karlsson, Mathias Söderback.

Projektchefen ansvarar för ekonomiska och

juridiska frågor som kan uppstå i förhållande till

Projektledare under byggtiden

Mansén och Tobias Eriksson.

Henrik Lindqvist, David Karlsson, Robert

Projektgrupp Teknik

entreprenörerna i projektet.

Projektgrupp Ekonomi

representerar beställaren, dvs. VindAX.

Projektchefen ansvarar för byggprojektet och

Bolaget har undertecknat en avsiktsförklaring med

Roller

VindAX – projektorganisation
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VindAX avser sälja elen till Nordpool, som är en av de mest

vägar och elanslutning. Därefter byggs fundamentet och till
sist reses vindkraftverken.

finansiärer.

beviljades 29 januari 2020.

Ansökan till det åländska stödsystemet för vindkraft

minimera driftavbrott och konsekvenserna av sådana.

drift. Först påbörjas arbetet med infrastrukturen såsom

marknadsmässiga villkor.

elhandel. Skötseln av elhandeln upphandlas enligt

Bland projektets intressenter finns lång erfarenhet av

utvecklade elmarknaderna i världen.

underhållstjänster från lokala leverantörer i syfte att

vindkraftverken som kombineras med drifts- och

Byggnationen beräknas ta ca 1,5 år från avtalstecknandet till

VindAX är inne i slutförhandlingar med leverantörer och

resultatmål som uppställts. Bolaget avser att teckna ett

där styrelsen har utsett Leif Nordlund till projektchef.

elarbeten i projektet.

en vindkraftpark med 10 vindkraftverk i 4 MW klassen.

hos vindkraftverken är av yttersta vikt för att uppnå de
långsiktigt service och driftsavtal med tillverkaren av

Ab att verka som ansvarig arbetsledare samt ledare av

Bolaget ställs om till en driftsorganisation, där driftssäkerhet

Fas 3
DRIFT &
ELHANDEL

Bolaget drivs i fas 1 och i fas 2 som en projektorganisation

VindAX har undertecknat en avsiktsförklaring med Allwinds

bildat Bolaget VindAX. Bolaget har nu alla tillstånd klara för

Fas 2
BYGGNATION

Under projekteringsfasen har nuvarande projektägare

Fas 1
PROJEKTERING

VindAX – projektets faser

18

