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Årsstämma 
Med anledning av COVID-19 pandemin har vi, som framgår av kallelsen, bestämt att inte 
hålla någon fysisk årsstämma utan den genomförs genom ett rent poströstningsförfarande. 
Detta har möjliggjorts genom en tillfällig lagändring och är en del av att försöka begränsa 
smittspridningen. Vi hoppas verkligen att nästa årsstämma kan bli en normal stämma där vi 
kan träffas. 
 
Årsredovisningen 2020 finns att hämta på www.slitevind.se/klasbod  senast en vecka före 
stämman. 
 
Kort om KlasBod 
KlasBod Vindkraft AB (KlasBod) har sedan 2011 varit delägare med 8% i Näsudden Väst 
Administration AB (NVA) som omfattar 10 stycken 3 MW Vestasverk på Näsudden. Verken 
togs i drift under slutet av 2011. Budgeterad årsproduktion för hela parken är 82 GWh (82 
000 000 kWh). KlasBods andel på 8% i NVA motsvarar ca 6,5 GWh (6 500 000 kWh) av 
beräknad normalårsproduktion dvs ca 600 kWh per aktie (total 10 973 st aktier). 
 
KlasBod är sedan 2017 ett dotterbolag till Slitevind AB (publ), Slitevind äger drygt 65% av 
KlasBod. Slitevind är ett vindkraftföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market.  
 
Vindkraftsåret 2020 
Året 2020 var ett (mycket) bra vindår och NVA har producerat ca 96,5 GWh, klart bättre än 
budget (+17%) vilket är glädjande. Vad som varit mindre glädjande var elpriserna som sjönk 
kraftigt både beträffande det rörliga priset liksom möjligheterna att säkra elpriset på längre 
sikt. NVA har dock varit förutseende och säkrat elpriset så ersättningen för såld el blev bra 
vilket avspeglas i resultaten. Tillgängligheten har varit bra för samtliga vindkraftverk och inga 
stora tekniska problem har förekommit. 
 
Ägaruppgifter 
Aktieboken förs via en tjänst www.nvr.se som fungerar mycket bra och som hämtar adress- 
uppgifter direkt från skatteverket. Men har ni ändrat e-postadress eller giro/bankuppgifter 
så måste ni meddela oss det, helst via brev till KlasBod, adress se nedan. 
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