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Windcap: Direktinvestering
i svensk vindkraft
Vindkraft har växt från ideell hobby till en marknad med fantastisk tillväxt.
Trots utvecklingen har få investeringsalternativ funnits för privatpersoner
och mindre företag. Lösningen stavas Windcap.

ges omställning mot en större andel förnyelsebar energi, berättar Mats Crowén.

– Vindkraften är en av få branscher som
inte tyngts av svarta rubriker det senaste året. Lägg till att Windcaps avkastning
har minimal koppling till aktiemarknaden
och du har ett helt unikt placeringsalternativ på den svenska marknaden, säger Mats
Crowén, VD för Windcap.

Windcap öppnade sin första emission under våren 2008 och samlade in över 50
MSEK från drygt 300 placerare. Bland investerarna fanns såväl privatpersoner som
kommuner.
– Intresset har varit enormt från intresserade kunder liksom från våra samarbetspartners, säger Ingmar Rentzhog, VD för
Laika Consulting som är Windcaps marknadskonsulter.
– Rådande finansiella oro kan innebära intressanta investeringsmöjligheter på
grund av ökade svårigheter med bankfinansiering för många vindkraftprojekt.
Lågkonjunkturen kommer innebära lägre elpris på kort sikt, men detta kommer
skapa attraktiva tillfällen för långsiktiga
investeringar i vindkraftverk, säger Mats
Crowén.
Tillsammans med Windcaps styrelse som
bland annat utgörs av Gert-Olof Holst, VD
för Triventus som är ett av Sveriges största konsult- och projekteringsbolag inom
vindkraft, samt Tore Wizelius, ansvarig för
vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola, tror han på fortsatt stark medvind
för vindkraften.

Utbyggnad som engagerar
Timingen kunde knappast vara bättre. De
statliga utbyggnadsmålen pekar mot en
explosionsartad utbyggnad av vindkraften – nästintill en tiodubbling av dagens
bestånd under de kommande 6 åren. Att
elpriset dessutom skjutit i höjden gör att
intäkterna för energiproducenter justerats
uppåt kraftigt. Vindkraften har på kort tid
blivit en intressant marknad för investerare
med grönt samvete.
– Vi såg att några stora företag och finansfamiljer gjorde betydande investeringar direkt i vindkraftverk, men att
investeringsmöjligheterna för privatpersoner samt mindre företag och institutioner
var begränsade. Vindkraften är mycket intressant, både som sparform och som ett
ställningstagande för en renare miljö. Det

höga priset på el och långsiktiga subventioner tillsammans med gratis råvara i form
av vind gör investeringen stabil samtidigt
som varje andel i Windcap bidrar till Sveri-

Fortsatt medvind för vindkraft

Om Windcap
Windcaps affärsidé är att investera
i svenska vindkraftverk, förvalta
dem under 6 år och sedan avyttra
tillgångarna. Att investera direkt i
elproducerande vindkraftverk gör
att avkastningen följer elprisets
utveckling samt vindkraftverkens
värde. Både elpriset och värdet på
vindkraftverk förväntas fortsätta
stiga under de kommande åren,
vilket talar för en god avkastning
för Windcap.
Läs mer om Windcap på:
www.windcap.se

