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Windcap förvärvar vindkraftverk utanför Falkenberg
Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB har förvärvat 60 % respektive 30 % av ett bolag som äger
två nyproducerade vindkraftverk strax utanför Falkenberg. Det totala förvärvsbeloppet motsvarar
drygt 45 mkr varav Windcap Fond 1 AB:s och Fond 2 AB:s kapitalinsats uppgår till 17,4 mkr och
resterande belopp är bankfinansiering. Den ursprungliga ägaren kommer att vara kvar som
minoritetsägare.
De förvärvade vindkraftverken, tillverkade av Enercon respektive Vestas, har en effekt om 2 MW
vardera och driftsattes under 2009. Deras beräknade totala årsproduktion förväntas uppgå till ca 11
500 MWh per år vilket motsvarar det normala elbehovet för omkring 2 300 hushåll.
– Vi räknar med en årlig avkastning om ca 10 % per år för investeringen, säger Mats Crowén, VD för
Windcap. Det rådande investeringsklimatet innebär dessutom goda möjligheter till flera ytterligare
förvärv av attraktiva vindkraftsprojekt de närmaste 12-18 månaderna.
Förvärvet är den tredje investeringen som genomförs av Windcap Fond 1 AB och den första för
Windcap Fond 2 AB.
– Denna affär visar tydligt att den nordiska vindkraftsmarknaden är mycket intressant då vi idag har
möjlighet att förvärva vindkraftsverk till intressanta villkor som kommer att producera el och därmed
generera stabil avkastning under lång tid framöver, säger Mats Crowén, VD Windcap.
Windcap Fond 2 har med detta genomfört sin första investering redan efter dryga 3 månaders
verksamhet. På grund av denna investering har Windcap beslutat att förlänga aktuell teckningsperiod
i Windcap Fond 2 för att ge fler intresserade möjlighet att investera och bli omgående delägare i
producerande vindkraftverk.
Nyemission i Windcap Fond 2 är öppen för teckning fram till och med den 30 november med sista
likviddag den 9 december.
Mer information om Windcap och aktuell emission finns på www.windcap.se
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