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Windcap Fond 1 AB (publ) köper fler vindkraftverk
Vindkraftsbolaget Windcap Fond 1 AB har nu förvärvat
sitt andra vindkraftverk. Liksom Windcaps tidigare
investering så finns även detta verk i Hedagården utanför
Landskrona i Skåne. Vindkraftverket är 63 meter högt
och har märkeffekt om 1,5 MW. Årsproduktionen uppgår
till c:a 3 500 MWh vilket motsvarar drygt 800 lägenheters
normala elbehov.
Vindkraftverket är Windcaps andra och har finansierats
med eget kapital. Windcap har således förvärvat två
vindkraftverk redan fyra månader efter emissionens
stängning.
- Windcaps verksamhet står stabilt och har utvecklats
positivt trots den finansiella turbulensen på världens
börser, berättar Mats Crowén, VD Windcap.
- Den finansiella oron kan innebära intressanta
investeringsmöjligheter för Windcap under den närmaste
12-månadersperioden på grund av ökade svårigheter med bankfinansiering för många
vindkraftsbolag. Lågkonjunkturen kommer sannolikt innebära lägre elpris på kort sikt, men detta bör
skapa attraktiva tillfällen för långsiktiga investeringar i vindkraftverk, säger Mats Crowén, VD
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.
Windcaps styrelse utgörs bland annat av VD Mats Crowén, tidigare VD för Aberdeen Property
Investors Sverige. Dessutom har bolaget knutit stark kompetens till sig genom ledamot och rådgivare
Tore Wizelius, ansvarig för vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola, samt ledamot och rådgivare
Gert‐Olof Holst, VD Triventus – ett av Sveriges största konsult‐ och projekteringsbolag inom
vindkraft.
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