DKH

Teckningsanmälan
Jag tecknar mig för
andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening,
org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem).
Varje andel kostar 6 600 kronor. Teckningsavgiften är 400 kr inkl. moms per förvärv och anläggning.
Jag har tagit del av föreningens stadgar och leveransbestämmelser, som finns att hämta på
www.dalavind.se eller kan rekvireras via telefon 0248 48 80 55

Förstahandsval Vindkraftpark:
Tavelberget		

Hedbodberget

Namn (elabonnent):

Personnr/org.nr:

Adress:

Telefon, dagtid:

Postnr:

Ort:

Eventuell mobiltelefon:

Eventuell e-postadress, (vänligen TEXTA tydligt):

Anl id: 1)				

Elhandelsföretag: 3)

Årsförbrukning, kWh: 3)

1) Anl id består av 18 siffror som du hittar på dina elfakturor.
2) Områdes id består av 3 bokstäver som du hittar på dina elfakturor.
3) Dessa uppgifter hittar du på dina elfakturor.
OBSERVERA! En förutsättning för leverans av VindEl är att ditt elhandelsföretag
är Dala Kraft AB eller AB Borlänge Energi (om du är bosatt i Borlänge)

Ort:

Datum:

Underskrift av elabonnent/firmatecknare:

Returnera den ifyllda teckningsanmälan till:
Dala Vindkraft Ekonomisk förening		
Box 4
782 21 Malung

Områdes id: 2)

Dala Vindkraft

2012
Erbjudande om förvärv av nya andelar
Med ”Dala Vindkraft” eller ”föreningen” avses i det följande Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org. nr. 769613-8911.

Andelsförsäljning
DVEF har för närvarande andelar till försäljning i vindkraftverk
placerade på Hedbodberget, Rättviks Kommun och Tavelberget i Faluns Kommun.
Du kan nu genom förvärv av nya andelar i Dala Vindkraft få
tilllgång till vindproducerad el (VindEl). Priset per andel är
6 600 kr. En administrativ avgift om 400 kr inkl moms tillkommer per förvärv och anläggning (oavsett antalet andelar),
vilket innebär att teckna andelar på en fast bostad plus ett fritidshus kostar två administrativa avgifter.
Leveransstart av VindEl för de nya andelarna är månadsskiftet efter förvärv av andelar. Sammantaget erbjuder föreningen
2 000 andelar till försäljning. Föreningens styrelse förbehåller
sig rätten att avbryta försäljningen om oförutsedda och särskilda omständigheter uppkommer.
Intresseanmälan kommande projekt
Föreningen kommer till sommaren sälja andelar i vindkraftverket på Högtjärnsklack, Hedemora Kommun. Leveransstart
1/11-2012. Anmäl intresse för köp av andelar i Högtjärnsklack
till vår medlemsservice. Se kontaktuppgifter sista sidan.
Förutsättningar
En andel ger dig rätt att varje år till självkostnadspris köpa
1 000 kWh VindEl av föreningen. Enligt föreningens stadgar får
du maximalt köpa VindEl för det antal andelar som närmast
understiger din årsförbrukning av el. Därför är rekommendationen att inte köpa fler andelar än högst 80% av årsförbrukningen per anläggning, eftersom elförbrukningen varierar från
år till år. Observera att den kalla vintern vi hade höjde årsförbrukningen för alla som använder el för uppvärmning.

En förutsättning för leverans av VindEl till medlemmen är att
denne är kund hos Dala Kraft, Borlänge Energi eller något annat av de elhandelsföretag som föreningen har överenskommelse med, se närmare beskrivet i Frågor och svar på sista sidan. Är du inte redan kund hos något av dessa företag är du
välkommen som ny kund i samband med andelstecknandet.
För den elförbrukning som inte utgörs av VindEl kan du välja
fritt bland de elavtal som respektive elhandelsbolag erbjuder.
Leveransbestämmelser för VindEl liksom föreningens stadgar
finns att ladda ned från hemsidan, www.dalavind.se. Om du
föredrar att få handlingarna hemskickade, kontakta Dala Krafts
kundkontakt. Kontaktuppgifter finns längst bak i detta prospekt.
Tecknande och betalning av andelar
Fyll i och sänd in bifogad teckningsanmälan enligt anvisningarna. Alla andelsägare måste vara medlemmar i Dala
Vindkraft. Betalning av sökta andelar sker via faktura med
betalningstid 10 dagar netto.

Tilldelning av andelar
Tilldelning av nya andelar sker i den ordning betalning inkommit till föreningen.
Vid överteckning av andelar återbetalas snarast förskottsbetalningen för ej tilldelade andelar.

Varför investera i vindkraft
Marknaden för förnybar energi ökar successivt. Det är en utveckling som uppmuntras av Sveriges riksdag och som förutsätter att vindkraften byggs ut. Teknikutveckling, stigande energipriser och ersättning från det allmänna elcertifikatsystemet
innebär att vindkraften redan idag är konkurrenskraftig.

Du som investerar i Dala Vindkraft blir delägare i egen elproduktion, fristående från den övriga elmarknaden. Självklart
ska ett andelsägande i Dala Vindkraft vara så fördelaktigt som
möjligt för medlemmarna. Som andelsägare har du möjlighet
att med hållbara långsiktiga metoder lösa delar av dina energibehov, till ett lågt och stabilt pris.

Tre tydliga skäl att köpa andelar i Dala Vindkraft

1

2

3

Vindkraft är en förnybar energikälla och motsvarar därmed
vad som kan bli grundkravet
på energi i en nära framtid.

Som andelsägare i ett vindkraftverk producerar du din
egen el och blir mindre beroende av elmarknaden.

Lönsamheten för vindkraft
och annan förnybar energi
kommer sannolikt att öka.

Risker
Förvärv av andelar i Dala Vindkraft är förenat med ett visst risktagande. Ett antal kända faktorer påverkar föreningens verksamhet. Även andra risker som inte är kända för föreningen
eller som i dagsläget anses oväsentliga kan få betydelse för
verksamheten i framtiden.

Vinden varierar
Lönsamheten för ett vindkraftverk varierar också beroende på
vindtillgången. Om vindproduktionen under en längre tid blir
väsentligt lägre än de beräkningar som föreningen förlitat sig
till, eller om produktionen av andra skäl reduceras, kommer
föreningens verksamhet och finansiella ställning att påverkas.

Priserna på elmarknaden varierar
Lönsamheten av en investering i Dala Vindkraft avgörs av skillnaden mellan föreningens pris för elleveranser till medlemmarna och till de allmänna priserna på elmarknaden. Det senare
varierar under året och från ett år till ett annat, till följd av utbud och efterfrågan. Även om den historiska trenden har visat
stigande elpriser finns ingen garanti för en sådan utveckling.

Politikerna påverkar
Vindkraften är för sin lönsamhet beroende av stöd inom ramen
för det av riksdagen beslutade allmänna elcertifikatsystemet.
Systemet syftar till att främja elproduktion från förnybara källor.
Producenter av sådan el tilldelas elcertifikat som därefter kan
säljas på marknaden. Det finns dock inga garantier mot att politiska beslut i framtiden kan komma att försämra villkoren för
vindkraft i Sverige och därmed påverka branschens och föreningens verksamhet.

Lönsamhetskalkyl – exempel
Förutsättningar
Kalkylen visar, under vissa antagna förutsättningar, lönsamheten i ett förvärv av en ny andel i Dala Vindkraft.

Det nuvarande priset för VindEl tar hänsyn till effekterna av en
tillämpad uttagsbeskattning av föreningen.

Priset för en ny andel är 6 600 kronor. Nuvarande leveranspris för VindEl från föreningen är 29,9 öre/kWh, exkl. moms.

Dala Krafts pris

VindEl pris

Elpris, inkl elcertifikat

     49,2

49,2

       29,9

29,9

Energiskatt

     29*

19,2*

       29*

19,2*

Moms

     

19,6   17,1

     

14,7

12,3

Totalt

     

97,8

     

73,6

61,4

Besparing per andel (kr/år)

     

241

Årlig avkastning (%)

     

3,7

85,5

De beräknade besparingarna i tabellen ovan baseras på Dala Krafts avtalspris, för närvarande (29 december 2011) 49,2 öre/
kWh, med bindningstid 3 år och leveransstart 1 mars i elområde 3. Priserna i tabellen är i öre/kWh om inget annat anges.
* 29 är normal energiskatt. 19,2 är priset på energiskatt i kommuner med lägre energiskatt.

Frågor och svar
Vad är en ekonomisk förening?
I en ekonomisk förening äger och driver andelsägarna verksamhet som de själva har nytta av. I Dala Vindkrafts fall betyder det att föreningen förvärvar och driver vindkraftverk.
Investeringskostnaden delas upp i andelar som säljs. Den som
köper en andel har rätt att också köpa vindkraftsproducerad
el (VindEl) av föreningen. Enligt stadgarna gäller principen en
medlem – en röst.
Varför måste jag vara elkund
hos Dala Kraft eller Borlänge Energi?
Som andelsägare i Dala Vindkraft kommer du att ha avtal med
två elhandelsföretag d.v.s. både din egen vindkraftförening
och Dala Kraft eller Borlänge Energi (eller annat elhandelsföretag som föreningen valt att anlita). Genom detta samarbete
förenklas föreningens administration och fakturering. Dessutom är samarbetet av stor praktisk betydelse för föreningens
medlemmar. Dessa partners köper överskjutande elproduktion av föreningen och levererar extra el till oss när vår egen
produktion inte räcker till. Andra praktiska skäl är hantering
av exempelvis energiskatt och elcertifikat gentemot myndigheterna.
Hur många andelar får man köpa?
En andel ger dig rätt att till självkostnadspris köpa 1 000 kWh
VindEl av föreningen varje år. Enligt stadgarna får du maximalt
köpa VindEl för det antal andelar som närmast understiger
din årsförbrukning av el. Därför är rekommendationen att inte
köpa fler andelar än motsvarande 80% av årsförbrukningen per
anläggning, eftersom elförbrukningen varierar från år till år.
Exempel: Förbrukar du 4 800 kWh/år, bör du inte köpa fler än
tre andelar.
Går det att teckna andelar på flera anläggningar?
Det går bra att teckna andelar på flera anläggningar, exempelvis om du har fritidshus. Till varje anläggning knyts ett bestämt
antal andelar, beräknat enligt principen ovan.
Hur uppskattar jag min elförbrukning?
Titta på din senaste elfaktura från nätbolaget. Om du är osäker
eller har ojämn elförbrukning, kontakta Dala Kraft eller Borlänge Energi för rådgivning.
Vad händer om jag köper fler
andelar än min elförbrukning?
Du bör överväga att sälja det överskjutande antalet andelar
eftersom du går miste om förmånen att köpa VindEl för dessa.
På www.dalavind.se finns en annonsplats för andelar.

Kontaktuppgifter
Dala Vindkraft
Ekonomisk förening		
Box 127
795 22 Rättvik
Telefon: 0248 48 80 55
www.dalavind.se

Vad händer vid väsentligt förändrad förbrukning?
Om du minskar din elförbrukning av något skäl (t ex byte från
elvärme till annan uppvärmning), så riskerar du att ha fler andelar än du har bruk för. De överskjutande andelarna bör du
då sälja, eftersom du går miste om förmånen att köpa VindEl
för dessa.
Vad händer om jag flyttar?
Om du vill kan dina andelar knytas till din nya bostad, med
villkoret att du får köpa VindEl maximalt upp till din nya årsförbrukning av el samt att du behåller din kundrelation till Dala
Kraft/Borlänge Energi.
Kan jag sälja mina andelar?
Du kan sälja dina andelar till någon som är ansluten till det
svenska elnätet och som då får ansöka om medlemskap. För
köparen av andelarna gäller samma villkor för att köpa VindEl
som för ny medlem.
Hur betalar jag min VindEl?
Din VindEl betalar du via en samlingsfaktura från Dala Kraft
eller Borlänge Energi. Dessa redovisar och betalar också energiskatten för föreningens försäljning av VindEl.
Hur bestäms priset på VindEl?
Styrelsen i föreningen bestämmer priset som du betalar för din
VindEl. Priset sätts så lågt som möjligt med hänsyn till föreningens ekonomi. Föreningens kostnader består av drifts- och
förvaltningskostnader samt avskrivningar.
Vad händer vid produktionsbortfall?
Dala Kraft balanserar hela föreningens produktion av VindEl
gentemot alla medlemmarnas förbrukning av VindEl, och jämnar ut över- och underproduktion. Mot produktionsbortfall i
samband med skada har föreningen tecknat en försäkring.
Hur skall jag deklarera mina andelar?
Eftersom köp av VindEl till självkostnad är maximerad till årsförbrukningen, och ingen återbäring lämnas, så uppstår ingen
grund för inkomstskatt. Andelens värde deklareras som förmögenhet. Skulle du sälja din andel till ett högre pris än vad du
betalat för den, uppkommer kapitalbeskattning.
Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt sätt och andelar
utgör en tillgång i rörelsen.
Hur får jag tillbaka min insats?
Du har alltid möjlighet att sälja insatsen till annan person.
Föreningen betalar inte tillbaka andelsinsatsen så länge du är
medlem och det vindkraftverk som du delfinansierat finns kvar
i drift. Syftet är att insatsen under driftstiden ska behålla sitt
värde. Avgår du som medlem i föreningen betalar emellertid
föreningen tillbaka andelsinsatsens del av föreningens eget
kapital. Detta sker i enlighet med föreningslagen och föreningens stadgar.

