Telge Energi Vind Ekonomisk förening
Information från styrelsen November 2015
Rapport från Hedvind och Movind
Hedvind
Hedvind har under verksamhetsårets 7 första månader producerat 3,7 GWh vilket är 0,5 GWh mer än
normal produktion för perioden. Den totala elproduktionen från båda verken under perioden blev 6,7
GWh. Att produktionen fortsätter vara bättre än förväntat betyder mycket för föreningens ekonomi när
det just nu är låga el- och elcertifikatpriser.
Movind
Movind har under verksamhetsårets första 6 månader producerat 3 GWh vilket är i paritet med ett
förväntat utfall ett normalår. Inga störningar har rapporterats under perioden.

Ekonomisk Rapport
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 oktober dvs. 7 månader in på verksamhetsåret 2015-2016 före
avskrivningar blev 0,4 Mkr vilket är 0,4 Mkr bättre än budget. Resultatet efter avskrivningar och
finansiella poster blev – 1,9 Mkr vilket är ca 0,4 Mkr bättre än budget. Föreningen har 5,0 Mkr i kassan
och 12 000 elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 1,9 Mkr.

Beslut om ändring av föreningens återköpspris fr o m 1/12 2015
Föreningen Telge Energi vind har fått ett för stort lager av återköpta vindandelar. Det låga elpriset de
senaste månaderna och en minskad efterfrågan är anledning till att lagret blivit för stort. Det innebär även
att föreningen återköper andelar till ett högre värde än vad andelarna har idag, vilket gör att föreningen
missgynnar de medlemmar som har kvar sina andelar i föreningen.
Styrelsen ser återköp som en viktig del som service till medlemmarna och har därför beslutat att enligt
stadgarna återköpa andelar till aktuellt värde from den första december 2015. Styrelsen har även infört en
ny rutin att årligen fastställa aktuellt värde och återköpspris på andelar.
Styrelsen har beslutat att behålla andelspriset till 750 kr eftersom det speglar det som är styrelsens
långsiktiga uppdrag, att värdet av andelarna efter vindkraftverkens livslängd på ca 20 år ska spegla det
värdet.
•

Återköp – Föreningen återköper andelar till aktuellt återköpspris som är 410 kr/andel.
Medlemmen erhåller likvid inom 60 dagar.

•

Förmedlingsuppdrag – Föreningen erbjuder medlemmar att sälja medlems andelar till fullt
andelspris 750 kr/andel i den takt som Telge Energi säljer andelar till nya och gamla medlemmar.

•

Sälja själv – Medlemmen kan sälja sina andelar själv till valfritt pris. Medlem som säljer andelar
anmäler det till Telge Energi som registrerar den nya medlemmen.

Återköpspris
Återköpspriset fastställs utifrån föreningens egna kapital och ett aktuellt värde på föreningens två
vindkraftverk. Det aktuella återköpspriset är 410 kr/andel och gäller tills vidare. Återköpspriset fastställs
normalt en gång per år och kan gå upp eller ner beroende på värdeutveckling för vindkraft som till största
delen påverkas av prisutveckling för el och elcertifikat.

Förmedlingsuppdrag - förmedling av andelar till fullt pris
Föreningen erbjuder via Telge Energi att sälja andelar till fullt pris dvs 750 SEK. Medlemmen lägger ett
förmedlingsuppdrag till Telge Energi som då lägger in uppdraget för försäljning i turordning.
Medlemmen har rätt till andelsel under den tid som det tar att sälja andelarna. Andelar från lagret säljs i
kronologisk ordning vilket innebär att tiden för när andelen kan säljas beror på lagrets storlek och hur
många andelar som säljs framåt i tiden. Aktuell volym i andelslagret den 1 december 2015 är 1800 andelar.
De senaste 6 månaderna har föreningen sålt i snitt 130 andelar per månad.
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