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Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) 

 
Befintliga vindandelar 

Under hösten 2009 emitterade VVEF 5 000 vindandelar till det nominella värdet 5 900 kr per andel.  

Med dessa medel förvärvades 50 % av vindkraftverken Gudrun & Mathilda. Innehav av 1 andel i VVEF 

ger rätt till 1 000 kWh vindel per vindår till ett medlemspris.  

 

Medlemspris 

Medlemspriset fastställs årligen av styrelsen. Under 2013 är medlemspriset 20 öre/kWh varav 17 öre 

är kalkylerad självkostnad för el och 3 öre är självkostnaden för certifikat. Medlemspriset ska vara så 

anpassat att ett nollresultat årligen uppnås i VVEF varvid insatskapitalets nominella värde bibehålls.  

 

Vindår 

Vindåret börjar i april och slutar i mars. Andelens 1 000 kWh fördelas på vindårets 12 månader. För 

april tilldelas andelsägaren 82 kWh vindel (1000/365x30). Om andelsägaren förbrukar 90 kWh i april 

tilldelas denne 82 kWh vindel, därtill måste 8 kWh kompletteringsel köpas av Värnamo Energi. 

För maj tilldelas andelsägaren 85 kWh vindel (1000/365x31). Om denne då endast förbrukar 70 kWh 

förblir 15 kWh outnyttjade. Dessa kWh har andelsägaren sedan tillgodo nästkommande månad osv. 

Efter mars månad nollas outnyttjade kWh varpå ett nytt vindår påbörjas i april. Om inte alla kWh tas 

ut av medlemmarna under vindåret så stärks ekonomin i VVEF i motsvarande grad. 

 

Kompletteringsel 

Alla medlemmar i VVEF måste teckna elhandelsavtal för kompletteringsel med Värnamo Energi AB, 

vilka sköter fakturering och viss administration för VVEFs räkning. Avtalet för kompletteringsel kan 

vara av fastprismodell eller av en rörlig prismodell. Kontakta Värnamo Energi för mer information. 

 

Hur många vindandelar ska man ha 

Styrelsen rekommenderar att man äger vindandelar som motsvarar 80 - 100 % av en beräknad 

medelårsförbrukning. Har man för få andelar riskerar man att få köpa onödigt mycket 

kompletteringsel som normalt är betydligt dyrare än vindelen. Har man för många andelar riskerar 

man att inte få fullt utnyttjande på sitt investerade kapital.  

 

Handel med befintliga vindandelar 

Andelsägare har rätt att sälja sina andelar till sådan köpare som godkänns av VVEFs styrelse. VVEF 

har ingen skyldighet att lösa in andelar från medlem som vill sälja, men vi har en lista där spekulanter 

har anmält sitt köpintresse. Sedan 2009 har ca 350 vindandelar bytt ägare.  

 

Föreningsstämma  

I ekonomiska föreningar råder principen 1 medlem 1 röst. En gång per år kallas VVEFs ca. 200 

medlemmar till årsstämma för att välja styrelse, revisorer, valberedning och besluta om fastställande 

av årsredovisningar och ansvarsfrihet för styrelsen. På VVEFs egen hemsida www.vallerstadvind.se 

finner man bl.a. föreningens stadgar samt alla stämmoprotokoll och årsredovisningar från 2009 och 

framåt.  Här finns även kontaktuppgifter till styrelsen. 

 

http://www.vallerstadvind.se/
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Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) 

  

Nya vindandelar 

Med anledning av  stundande investering i Vindpark Askome emitterar VVEF  1 000 nya vindandelar. 

Det nominella värdet för 1 ny andel blir 5 900 kr och berättigar till köp av 1 000 kWh vindel per vindår 

med leveransstart 1 augusti 2013 vilket är det datum då vi senast ska ha tillträtt vårt nya vindkraft-

verk i Askome.  Det första vindåret ger därför endast 666 kWh vindel per ny andel (1000/365x243). 

 

Teckningsrätter  

Var och en av de befintliga 5 000 vindandelarna ger innehavaren* 1 teckningsrätt, 5 teckningsrätter 

berättigar till köp av 1 ny vindandel.  
*Innehavare är den som står som ägare i VVEFs medlemsregister den 1 januari 2013. 

 

Teckningstid och anmälan 

Teckningstiden pågår från den 14 januari till den 8 februari 2013. Alla medlemmar, oavsett om man 

vill köpa fler vindandelar eller ej, uppmanas att fylla i och skicka in den ”Anmälan” som  finns på 

sidan 4 i detta prospekt. ”Anmälan” mejlas till Styrelsen@vallerstadvind.se senast den 8 februari. 

Även icke medlemmar som önskar köpa vindandelar är välkomna att mejla in en ”Anmälan”. 

 

Handel med teckningsrätter 

Vissa medlemmar kommer att nyttja sina egna teckningsrätter, och kanske dessutom köpa till fler, 

för att teckna sig för nya vindandelar. Andra medlemmar kanske redan har tillräckligt med andelar 

och vill då istället sälja sina teckningsrätter. VVEF kan, om medlemmar så anger i ”Ansökan”, 

administrera en handel med teckningsrätter där priset kommer vara 100 kr per teckningsrätt.         

Om köpintresset blir större än säljutbudet kommer styrelsen att prioritera enligt nedan:  

 

1. Medlemmar. Styrelsen gör en rättvis fördelning men jämnar även till innehaven av 

teckningsrätter så att hela femtal uppnås. Som ett sista urval kommer principen ”först till 

kvarn” tillämpas, dvs. den ”Anmälan” prioriteras som först kommit styrelsen tillhanda.  

2. Icke medlemmar som finns på VVEFs intresselista. Räcker inte teckningsrätterna till hela 

behovet gäller ”först till kvarn”. 

3. Icke medlemmar som inte finns på VVEFs intresselista. Räcker inte teckningsrätterna till hela 

behovet gäller ”först till kvarn”. 

 

Om utbudet blir större än efterfrågan så kommer principen ”först till kvarn” att gälla även här, dvs. 

störst chans att få sina teckningsrätter sålda har den medlem som först mejlar in sin ”Anmälan”. 

 

Medlem som själv vill sälja sina teckningsrätter är fri att göra det till vem han vill och till det pris som 

köpare och säljare kommer överens om.  En sådan överlåtelse skall, för att vara giltig, anmälas till och 

godkännas av styrelsen innan ”Anmälan” skickas in.  

 

Tilldelning av vindandelar och betalning 

Senast den 11 februari mejlas faktura på tilldelade vindandelar och teckningsrätter till de spekulanter 

som fått tilldelning i nyemissionen. Betalning ska vara VVEF tillhanda senast den 15 februari.  

Säljare av teckningsrätter får sin likvid utbetald till den 1 mars. 

mailto:Styrelsen@vallerstadvind.se
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Anmälan 

Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening(VVEF) 

Teckningstid: 14 januari – 8 februari 

Namn: (  _____________________________ )  Postadress:  (  _______________________________ ) 

Postnummer: ( _____________  )     Postort:   (  ___________________________ ) 

E-postadress: (  __________________________________________ ) 

Telefonnummer: ( ________________________________________ )  

Anläggnings ID*:   (  ____________________________________________ )                               
*Elabonnemang dit nya vindandelar ska påföras. Anläggnings ID består av 18 siffror, finns på din elavräkning.                    

Elabonnenten är näringsdrivande/icke näringsdrivande: (  _________________________  ) 

Är idag medlem i VVEF (ja/nej): ( ________ )    Personnummer: ( _________________________ ) 

 

Nya vindandelar = 5 900 kr/st. 

Så många nya vindandelar önskar jag köpa:  (  _________  ) 

 

Teckningsrätter = 100 kr/st.  (det krävs 5 teckningsrätter för att köpa 1 ny vindandel) 

Så många teckningsrätter förfogar jag över:  (  __________ ) 

Så många teckningsrätter önskar jag köpa:  (  __________  ) 

Så många teckningsrätter önskar jag sälja:  (  __________  ) 

Bankkontonummer och bank**:  ( ____________________________________________________ )  
**Dit likvid för eventuellt sålda teckningsrätter kan sättas in.                               

 

Ort: ( ____________________ )               Namnunderskrift: ( ________________________________ )  

Datum:  ( ________________ )                Namnförtydligande: ( _______________________________ )  

 

Senast den 8 februari ska ”Anmälan” mejlas till: Styrelsen@vallerstadvind.se  

 

Det går också att posta ”Anmälan” till:  Vallerstad Vind Ekonomisk Förening 

   c/o Hans Svensson, Vä Hagegård 3, 330 21 Reftele 

    

mailto:Styrelsen@vallerstadvind.se
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Frågor och svar: 

 
Ni som har frågor kring nyemissionen i VVEF är välkomna att kontakta oss i styrelsen. Våra kontakt-

uppgifter finner ni på VVEFs egen hemsida www.vallerstadvind.se 

Nedan har vi sammanställt några tänkbara frågeställningar och även våra svar på dessa. 

 

1. Jag har 8 vindandelar och vill köpa 2 till. Hur gör jag? Vad kostar det? Får jag köpa? 

Du förfogar över 8 teckningsrätter men behöver 10 st. för att kunna köpa 2 nya vindandelar.  

I ”Anmälan” anmäler du ditt intresse för att köpa ytterligare 2 teckningsrätter. Dessa 

kommer att kosta 100 kr/st. Du tecknar dig samtidigt för 2 nya vindandelar vilka kostar 5 900 

kr/st. Du får totalt  betala 12 000 kr för 2 nya vindandelar. Chansen att få köpa 1 nya andel 

för dig är 100% bara du mejlar in ”Anmälan” senast den 8 februari. Chansen att du får köpa 2 

andelar är ganska god eftersom du redan är andelsägare och därmed i den högst prioriterade 

gruppen när det gäller fördelning teckningsrätter. Om du mejlar in din ”Anmälan” tidigt i 

teckningsperioden ökar dina chanser ytterligare.  

 

2. Jag har 15 vindandelar och behöver inga fler. Behöver jag fylla i ”Anmälan”? 

Om du önskar få betalt för dina 15 teckningsrätter måste du fylla i och mejla in ”Anmälan”.         

VVEF kommer sedan att överföra dina 15 teckningsrätter till spekulant som anmält 

köpintresse. Går försäljningen i lås utbetalar VVEF 1 500 kr till dig senast den 1 mars till det 

kontonummer du angivit i din ”Anmälan”.  

 

3. Jag har idag 7 andelar och önskar mig ytterligare 1. Vad kostar det mig? 

Då du endast behöver 5 teckningsrätter för att köpa 1 ny vindandel så får du 2 

teckningsrätter över. Dessa kan du sälja via VVEF och få 100 kr/st. för. Din nettokostnad för 

en ny vindandel blir då 5 700 kr men andelens nominella värdet är ändå 5 900 kr. 

 
4. Får ägare av nya vindandelar sin el från Vindpark Askome? 

Fr.o.m. 1 augusti är alla vindandelar, befintliga och nya, likadana och de får i samma grad sin 

el från både Vallerstad och Askome. 

 

5. Vad händer med mina teckningsrätter om jag inte säljer dessa på egen hand och inte heller 

skickar in ”Anmälan” i tid? 

Då tillfaller dina teckningsrätter VVEF. 

 

6. Hur beskattas en försäljning av teckningsrätter? 

Privatpersoner ska deklarera försäljningsintäkten som inkomst av kapital. Då medlemen är 

näringsdrivande beskattas försäljningsintäkten i näringsverksamheten. 

 

7. Jag vet faktiskt inte hur många vindandelar jag har. Hur får jag reda på det? 

Med ledning av dina fakturor från Värnamo Energi är det möjligt att räkna ut detta.  Är du 

ändå osäker? Kontakta oss i styrelsen eller Åsa Karlsson på Värnamo Energi! 

 

 

http://www.vallerstadvind.se/
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8. Jag har 10 andelar och vill sälja alla till halvårsskiftet då vi ska flytta från vår villa till en 

hyresrätt. Hur gör jag? 

Mejla in ditt säljintresse till Styrelsen@vallerstadvind.se  

Vi har en lista på spekulanter som vill köpa befintliga andelar. Innan du säljer dina 

vindandelar kan du passa på att sälja dina teckningsrätter i den pågående emissionen. Om du 

så anger i din ”Anmälan” ska VVEF försöka sälja dina 10 teckningsrätter vilket innebär 1 000 

kr in på ditt angivna bankkonto om försäljningen går i lås. 

 

9. Jag har kommit överens med min granne att sälja 10 teckningsrätter till honom för 150 kr/st. 

Hur anmäler jag det till VVEF? 

Till Styrelsen@vallerstadvind.se mejlar du namn, postadress,  postnummer, ort, e-post, 

telefonnummer på både köpare och säljare. Köparen ska ha ett elabonnemang i Sverige. Det 

ska också stå vad det är du säljer t.ex. ”10 teckningsrätter i Vallerstad Vind Ekonomisk 

Förenings Nyemission 14 januari – 8 februari 2013”, och till vilket pris. Styrelsen kommer 

därpå att över mejl lämna ett godkännande av affären och notera detta i VVEF:s  

medlemsförteckning. Både köpare och säljare mejlar sedan in varsin ”Anmälan” senast den 8 

februari där man anger det antal teckningsrätter man har efter en genomförd affär. 

 

10. Hur gör man när ”Anmälan” ska mejlas in. 

Du skriver ut ”Anmälan” på sidan 4 i detta prospekt, fyller i uppgifterna där, scannar in 

dokumentet och mejlar till   Styrelsen@vallerstadvind.se 

 

11. Jag vill bli medlem i VVEF och hoppas få köpa 10 nya vindandelar i den pågående emissionen. 

Jag har idag ett 2-årigt elavtal som löper ut 31/12 2013. Hur blir det för mig? 

När du fått besked om tilldelning av nya vindandelar kontaktar du Värnamo Energi för att 

skriva ett elhandelsavtal för kompletteringselen och dessutom få hjälp att säga upp ditt 

nuvarande elhandelsavtal.  Är det med Värnamo Energi du har ett bundet elhandelsavtal så 

kan de, utan kostnad för dig, bryta detta och låta dig få vindel från den 1 augusti. Har du 

fastprisavtalet med annan elhandlare får du vänta med vindelsleveransen till januari 2014. 

Redan nu under teckningstiden kan du vända dig till Värnamo Energi för att få veta vad som 

gäller vid uppsägning av elhandelsavtal. 

 

12. Jag har idag 20 vindandelar på elabonnemanget till min villa och vill nu köpa 4 nya vind-

andelar varav 1 ska gå till min villa och 3 till min sommarstuga i Falkenberg. Hur gör jag? 

Du skickar in 2 st. ”Anmälan” till VVEF, en med anläggnings ID till din villa och en önskan att 

köpa 1 ny vindandel dit samt en med din sommarstugas anläggnings ID och önskan att köpa 3 

nya vindandelar dit. Dina 20 teckningsrätter räcker dessutom precis lagom till 4 nya andelar. 

 

13. Jag äger idag inga vindandelar men har lämnat in ”Anmälan” med en önskan att få köpa 10 

nya vindandelar och därtill 50 teckningsrätter. Jag inser att mina chanser att få tilldelning är 

begränsad eftersom jag tillhör prioriteringsgrupp 3. Jag kan dock tänka mig att betala över 

teckningskursen för att få bli andelsägare. Hur gör jag då? 

Skicka in en ”Intresseanmälan” till styrelsen där du anger hur många befintliga vindandelar 

du önskar köpa och kanske också vad du kan tänka dig att betala. I nyemissionen kostar det 

dig 6 400 kr att förvärva en ny vindandel, 5 900 för andelen och 500 kr för 5 teckningsrätter.   
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