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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Telge Energi Vind Ekonomisk förening, org nr 769621-3250, får härmed avge
årsredovisning för 2020-04-01 - 2021-03-31.

Allmänt om verksamheten
Ägarförhållanden
Telge Energi Vind Ekonomisk förening ägs nästan uteslutande av kunder till Telge Energi AB.
Information om verksamheten
Föreningen startades 2010 av Telge Energi för att äga och förvalta vindkraftverk för elkunder till Telge
Energi som valt att bli sina egna elproducenter. Det första vindkraftverket Hedbodberget 13 som
senare döpts till Hedvind övertogs av föreningen i februari 2011 och har under innevarande
verksamhetsår producerat 5,6 GWh. Vindkraftverket ligger i en vindkraftspark i Rättviks kommun i
närheten av Furudal.
Det andra vindkraftverket Movind övertogs av föreningen den 12 december 2012 och har under
innevarande verksamhetsår producerat 3,5 GWh. Movind är placerad i Mortorps Vindkraftspark som
ligger 25 km sydväst om Kalmar.
Den totala elproduktionen under året var 9,1 GWh. De två vindkraftverken tillsammans har en
normalårsproduktion på 11,9 GWh per år vilket innebär att produktion blev 24 procent sämre än ett
normalår. Den minskade produktionen beror till största delen beror på de allvarliga skador som
drabbade Movind i december och Hedvind i februari
Omsättningen har minskat med 1 154 tkr jämfört med föregående år vilket till största delen beror på
lägre produktion tillsammans med minskade elcertifikatpriser. Föreningen har under året erhållit
försäkringsersättning på 319 tkr.
Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar är 761 tkr lägre än föregående år. De tre största
avvikelserna är lägre kostnader för råkraftsinköp, en minskning i avsättningen för mervärdesskatt (se
vidare avsnittet om Uttagsskatt för kooperativa vindkraftsföreningar) samt ökade kostnader för
reparationer, service och underhåll.
Medlemmarnas aktiva vindandelar motsvarar ett uttag av 8,95 miljoner kWh vilket är 75 % av
normalproduktion från båda vindkraftverken. Under verksamhetsåret återköpte föreningen 2 702
andelar och sålde 1 973 andelar. Den 31 mars 2021 hade föreningen 2 494 medlemmar som
tillsammans äger 97 068 andelar vilket innebär att föreningen har ca 3 000 andelar i lager till
försäljning.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020/2021
4 449
-1 147
88,4

2019/2020
5 921
-27 149
88,3

2018/2019
10 108
324
93,3

Belopp i Tkr
2017/2018
5 497
-2 121
87,1

De senaste årens resultatet före nedskrivning indikerade att värdet på turbinerna var för höga i
förhållande till de prognoser på resultat som vi ser de kommande tio åren. Styrelsen fattade därför
beslut om att göra en större nedskrivning av vindkraftverken i föregående års bokslut då vi såg att
framtida intäkter inte kommer att ge föreningen ett positivt resultat med nuvarande avskrivningstakt.
Årets negativa resultat beror mestadels på minskade intäkter p g a de allvarliga skador som drabbade
både Movind och Hedvind.
Föreningen har framtill årets bokslut haft ett positivt kassaflöde och ett stort eget kapital vilket medför
att föreningen kunde fortsätta verksamheten med nuvarande medlemsvillkor. Över längre tid finns det
möjlighet att det ändå blir ett bra resultat för föreningen i den mån prisnivåerna förbättras och
vindkraftverkens ekonomiska livslängd kan förlängas.

Medlemsinformation
Insatsbeloppet som ska återbetalas nästa räkenskapsår enligt bestämmelserna i 4 kap 1 och 3 §§
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar uppgår till 15 018 kr. Det avser återbetalning av
medlemsinsatser till medlemmar som har avgått innan räkenskapsårets slut men där återbetalning
ännu inte har hunnit ske vid bokslutstillfället.
Förändringar i medlemsantalet
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början
Antalet tillkommande medlemmar
Antalet avgående medlemmar
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut

2020/2021
2 307
197
-10
2 494

2019/2020
2 217
194
-104
2 307

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsstämma 2020
Den årliga föreningsstämman ägde rum både i digital form via Microsoft Teams och fysiskt i Södertälje
tisdagen den 29 september. 32 personer var närvarande varav 19 deltog via Teams och 13 var på
plats i Södertälje. Totalt blev det 30 röstberättigande. Stefan Sundelius öppnade med ett anförande om
föreningens verksamhet samt planerna på en solelpark i Södertälje kommun. Johan Öhnell
informerade arbetet i nätverket Solovindandelsföreningarna och status vad gäller skattereduktion för
andelsägd förnybar elproduktion.
Fyra personer omvaldes på två år: Martin Hedberg, Hans Sollenberg, Maria Richtnér och Johannes
Boson, VD på Telge Energi. Anna Blom som idag jobbar som chef för produkt-och affärsutveckling på
Telge Energi valdes som ny suppleant på 1 år. Övriga sittande ledamöter till kommande årsstämma är
Johan Öhnell ordförande, Daniel Eriksson och Karin Stenmar
Till revisor för föreningen omvaldes Bo Lindh och som revisorssuppleant Maria Carlstedt, båda från
revisionsfirman Carlstedt & Lindh AB.
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Service och underhåll
Transformatorhaveri Movind
Den 23 december stannade Movind då en transformator i turbinen gick sönder. Det visade sig att det
var komplicerat att få fram en lösning på antingen byte till en ny transformator eller reparation av den
befintliga. Det bästa alternativet och beslutet i början av februari blev att beställa en ny likvärdig
transformator av annat fabrikat och ge uppdrag till vårt servicebolag att utföra bytet. Leveranstiden för
den nya transformatorn är 10-12 veckor och kostnaden för kommer att understiga 1 Mkr exklusive
förlorade intäkter från produktion som uppskattas bli 1 Mkr. Vår försäkring täcker varken maskinskada
eller ersättning för produktionsbortfall i detta fall.
Växellådshaveri Hedvind
Den 17 februari stoppades Hedvind p g a ett växellådshaveri efter att Vestas gjort en inspektion av
växellådan och där det visade sig att den gått sönder och måste bytas. Eftersom vi har ett
fullserviceavtal så kommer Vestas att stå för alla kostnader för reparation. Vår försäkring innebär att vi
får ersättning för utebliven produktion med avdrag för 14 karensdagar. Bytet av växellådan inleddes i
mitten av mars och Hedvind startades upp igen den 28 mars.
Övrigt
Solovindandelsföreningarna
Föreningen tog initiativ hösten 2019 att starta ett nätverk med några av de största
vindandelsföreningarna i Sverige som fick namnet "Solovindandelsföreningarna". Nätverket
arrangerade ett webbinarie i början av maj, "Framtiden för andelsägd vind- och solel". Det innehöll
anföranden från några av medlemmarna i föreningen och där talespersoner i riksdagen för
energifrågor från S, C och MP gav sin syn i frågan om breddad skattereduktion för andelsägd förnybar
energiproduktion. Över 100 personer deltog i webbinariet.
Föreningen är hoppfull om att nätverket kommer att finnas kvar några år framöver även om
fokusfrågan om en breddad skattereduktion får ett avslut. Det finns ett stort intresse av att utbyta
erfarenheter mellan föreningarna då samtliga är mycket öppna och transparenta med sin verksamhet.
Nätverket och utbyte av medlemmarnas tankar och idéer kan förhoppningsvis lösa en del av
föreningarnas gemensamma problem.
Beslut om nytt Återköpspris och försäljningspris
Vår återköpspolicy innebär att styrelsen ska fastställa ett återköpspris, som skall sättas utifrån eget
kapital i föreningen och med hänsyn till aktuellt värde av våra tillgångar vilket främst är vindkraftverken.
Värdering finns i boksluten per sista mars. Det gör att vi kan använda det egna kapitalet per den sista
mars som grund för att fastställa aktuellt återköpspris. Styrelsen tog beslut i juni att justera
återköpspriset från 330 kr till 180 kr och försäljningspriset från 440 kr till 380 kr från 1 augusti 2020.
Beslut om justerat medlemspris och försäljningspris
Styrelsen tog under vintern beslut om att höja medlemspriset med 3 öre/kWh till 29 öre fr o m 1
augusti 2021. De ökade intäkterna skall användas till en reparationsfond med en årlig avsättning på
300 tkr per år upp till 2 Mkr. Föreningen har under de första tio åren haft intäkter från tilldelade
elcertifikat med ca 15 öre per producerad kWh. Under hösten sjönk priset på elcertifikat till ca 0,2 öre/
kWh och prognosen från samtliga experter är att priset fortsätter att vara lägre än 1 öre/kWh under
resten av 2020-talet. Kostnaden för skadan på Movind och de minskade intäkterna från
elcertifikatsystemet har fått stor inverkan på föreningens ekonomi. Styrelsen tog samtidigt beslut att
sänka priset på andelar i lager från 380 kr till 300 kr. Föreningen har ca 5 000 andelar att sälja och
Telge Energi har fått uppdrag att sälja hela lagret av andelarna under 2021 vilket bidrar till att förstärka
föreningens kassa.
Solcellspark i Södertälje kommun
Verksamhetsförvaltare och ordförande har under året haft flera möten med olika handläggare kring
markarrende i Södertälje kommun för att få ett klartecken till att få ett arrendeavtal. Det finns ett
mycket bra markområde norr om Södertälje stad som inte kan användas till jordbruk eller annan
infrastruktur. Vi väntar dock på att få klart med arrendeavtalet så att vi kan inleda arbetet med att
projektera för förenings första solelpark.
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Uttagsskatt för kooperativa vindkraftföreningar
Enligt rättspraxis kan vindkooperativ uttagsbeskattas om det säljer el till sina medlemmar till ett pris
som understiger marknadsvärdet. Någon ledning för vad som är ett marknadsvärde i ett enskilt fall kan
dock inte hämtas ur tillgänglig rättspraxis. Föreningens bedömning är att det pris för vind-el som
föreningen erhållit utgör ett marknadsmässigt pris. Skälet för detta är i huvudsak att bedömningen av
vad som är marknadspris rimligtvis måste utgå ifrån prissättningen på den marknad där
näringsidkaren i fråga är verksam. Vindkraftkooperativen som grupp utgör en egen konkurrensutsatt
marknad där kooperativen konkurrerar om att ta in nya medlemmar. Med beaktande av kundernas
verkliga kostnader, dvs. inklusive kapitalkostnaden för att få tillgång till elen, är priset i nivå med vad
som tillämpas av andra aktörer än vindkraftkooperativ. Även i övrigt tillämpas föreningen i allt
väsentligt samma grunder för sin prissättning som övriga vindkraftkooperativ i Sverige. Det finns
därmed inte någon grund för uttagsbeskattning och föreningen har således inte redovisat något belopp
för uttagsbeskattning i sin skatteberäkning. Skatteverket har inte haft några synpunkter på gjorda
yrkanden för tidigare räkenskapsår.
I balansräkningen redovisas dock av försiktighetsskäl en avsättning om 488 407 kr avseende
mervärdesskatt i händelse av en omvärdering av beskattningsunderlaget för föreningens försäljning av
el till medlemmarna under räkenskapsåret och räkenskapsåret före.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Föreningens styrelse tog under våren 2019 ett förslag på en ny verksamhetsplan som beslutades på
föreningsstämman hösten 2019. Kortfattat handlade förslaget om att tillsammans fasa ut fossil energi
och skapa en folkrörelse för andelsägd förnybar el.
Prioriterade aktiviteter 2021-2022:
- Sälja vårt lager av vindandelar under 2021
- Bygga den första solcellsparken
- Fortsätta arbetet i nätverket Solovindandelsföreningar med gemensam påverkan för bl a andelsägd
skattereduktion
- Byta namn till Telge Energi Sol och Vind ekonomisk förening. Det görs när första solcellsparken är i
drift.

Förändring i eget kapital
Belopp i kr
Vid årets början
Förändring medlemsinsatser
Justering för återköp
Årets resultat
Vid årets slut

Insatskapital
69 755 183
-638 878

69 116 305

Fritt eget
kapital
-51 559 489
1 209 724
-1 146 988
-51 496 753

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

-50 349 765
-1 146 988
-51 496 753

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

-51 496 753
-51 496 753

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-04-012021-03-31

2019-04-012020-03-31

4 448 669
318 588
4 767 257

5 920 961
5 920 961

-2 939 102
-2 724 793
-18 852

-3 730 127
-2 690 507
-23 250

-248 788
-5 931 535

-26 645 555
-33 089 439

-1 164 278

-27 168 478

18 673
-1 384
17 289

19 674
19 674

Resultat efter finansiella poster

-1 146 989

-27 148 804

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-1 146 989

-27 148 804

-

-

-1 146 989

-27 148 804

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat

2
3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-03-31

2020-03-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

13 951 212
13 951 212

14 200 000
14 200 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

561 000
561 000

531 000
531 000

14 512 212

14 731 000

220 199
503 893
724 092

173 480
313 186
486 666

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 699 137
4 699 137

5 399 858
5 399 858

Summa omsättningstillgångar

5 423 229

5 886 524

19 935 441

20 617 524

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-03-31

2020-03-31

69 116 305
69 116 305

69 755 183
69 755 183

-50 349 765
-1 146 989
-51 496 754

-24 410 685
-27 148 804
-51 559 489

Summa eget kapital

17 619 551

18 195 694

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

488 407
488 407

993 848
993 848

567 616
73 216
321 746
864 905
1 827 483

15 846
73 216
1 019 073
319 847
1 427 982

19 935 441

20 617 524

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Restvärdet har bestämts vara
10 %.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
25

Not 2 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Föreningen har dock ett avtal med Telge
Energi om administrativa tjänster där kostnaden för verksamhetsledaren ingår.
Ersättningar till styrelsen har totalt sett utgått med 60 000 kr. Dessa kostnader är redovisade under
Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Föreningen har också betalat arbetsgivaravgifter på
styrelsearvoden med 18 852 kr. Dessa kostnader är redovisade under Personalkostnader i
resultaträkningen. Styrelsen har haft fem styrelsemöten under räkenskapsåret.
I samband med den nya verksamhetsplanen beslutade styrelsen att ge i uppdrag till Johan Öhnell att
för föreningens räkning starta nätverket Solovindandelsföreningarna. Nätverket startade i maj 2019
med fyra av de större sol- och vindandelsföreningarna i Sverige. Under 2019 tar Telge Energi Vind
kostnaderna för nätverket och det påverkansarbete som görs för att införa en skattereduktion för
andelsägd solel och vindel. Totalt har 164 400 kr utbetalts i konsultarvode. From januari 2020 delar de
fem föreningarna för kostnaderna för nätverket och Telge Energi vinds kostnad för första halvåret 2020
är 20 000 kr.

Not 3 Av- och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Inventarier, verktyg och installationer
Nedskrivningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

2020-04-012021-03-31

2019-04-012020-03-31

248 788
248 788

1 801 877
1 801 877

-

24 843 678
24 843 678

248 788

26 645 555
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2021-03-31

2020-03-31

78 207 041
78 207 041

78 207 041
78 207 041

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Vid årets slut

-25 028 646
-248 788
-25 277 434

-23 226 769
-1 801 877
-25 028 646

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början
-Årets nedskrivningar
Vid årets slut

-38 978 395
-38 978 395

-14 134 717
-24 843 678
-38 978 395

13 951 212

14 200 000

2021-03-31

2020-03-31

531 000
30 000
561 000

501 000
30 000
531 000

2021-03-31

2020-03-31

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

2021-03-31
Inga

2020-03-31
Inga

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande tillgångar
Redovisat värde vid årets slut
Innehavet avser andelar i Ekobanken.

Not 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Underskrifter
Södertälje 2021-

Johan Öhnell

Hans Sollenberg

Martin Hedberg

Daniel Eriksson

Johannes Boson

Karin Stenmar

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-

Bo Lindh
Auktoriserad revisor

Maria Richtnér
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Johan Öhnell

johan@ohnell.nu

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Martin Hedberg

martin.hedberg@swc.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Karin Stenmar

karin.stenmar@folksam.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Maria Richtner

maria.richtner@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Daniel Eriksson

daniel_eriksson1@hotmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Hans Sollenberg

hans@sollenbergconsulting.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Johannes Boson

Johannes.Boson@telgeenergi.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Bo Lindh

bo@carlstedtlindh.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to johan@ohnell.nu
2021-06-17 16:31:58 CEST,
Clicked invitation link Johan Öhnell
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15,2021-06-18
11:41:41 CEST,IP address: 95.194.6.44
Document signed by Johan Öhnell
Birth date: 18/09/1959,2021-06-18 11:43:15 CEST,
E-mail invitation sent to martin.hedberg@swc.se
2021-06-18 11:58:33 CEST,
Clicked invitation link Martin Hedberg
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; XQ-AS52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36,2021-0618 12:13:35 CEST,IP address: 78.77.211.138
Document signed by Sven Anders Martin Hedberg
Birth date: 20/04/1967,2021-06-18 12:14:12 CEST,
E-mail invitation sent to karin.stenmar@folksam.se
2021-06-18 12:18:06 CEST,
Clicked invitation link Karin Stenmar
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 EdgiOS/46.3.20
Mobile/15E148 Safari/605.1.15,2021-06-18 12:30:00 CEST,IP address: 94.234.36.107

Document signed by Karin Elisabet Stenmar
Birth date: 07/04/1977,2021-06-18 12:31:00 CEST,
E-mail invitation sent to maria.richtner@gmail.com
2021-06-18 12:31:03 CEST,
Clicked invitation link Maria Richtner
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-06-18 12:59:19 CEST,IP address: 90.129.205.119
Document signed by MARIA RICHTNÉR
Birth date: 05/02/1973,2021-06-18 13:00:04 CEST,
E-mail invitation sent to daniel_eriksson1@hotmail.com
2021-06-18 13:00:07 CEST,
Clicked invitation link Daniel Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36,2021-06-18
13:54:11 CEST,IP address: 88.129.58.163
Document signed by DANIEL ERIKSSON
Birth date: 26/10/1969,2021-06-18 13:55:03 CEST,
E-mail invitation sent to hans@sollenbergconsulting.com
2021-06-18 13:55:06 CEST,
Clicked invitation link Hans Sollenberg
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-06-18 13:57:46 CEST,IP address: 78.77.193.110
Document signed by HANS SOLLENBERG
Birth date: 04/04/1957,2021-06-18 13:59:20 CEST,
E-mail invitation sent to Johannes.Boson@telgeenergi.se
2021-06-18 13:59:24 CEST,
E-mail invitation sent to Johannes.Boson@telgeenergi.sei.se
2021-06-18 17:02:13 CEST,
E-mail invitation rejected by mailserver
2021-06-18 17:02:14 CEST,
E-mail invitation sent to Johannes.Boson@telgeenergi.se
2021-06-18 17:04:18 CEST,
Clicked invitation link Johannes Boson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/91.0.4472.80
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-18 17:07:35 CEST,IP address: 82.209.141.105
Document signed by JOHANNES BOSON
Birth date: 23/02/1977,2021-06-18 17:08:24 CEST,
E-mail invitation sent to bo@carlstedtlindh.se
2021-06-18 17:08:26 CEST,
Clicked invitation link Bo Lindh
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36,2021-06-21
10:43:07 CEST,IP address: 83.171.231.7

Document signed by BO LINDH
Birth date: 25/01/1968,2021-06-21 10:51:31 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

