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PÅ GRUND AV RÅDANDE COVID-19 PANDEMI KOMMER ÅRSSTÄMMAN ATT 

GENOMFÖRAS I HUVUDSAK VIA POSTRÖSTNING 

 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 

 

Styrelsen i Ownpower Gotland AB, 556676-4931, kallar härmed delägarna till ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Datum Onsdag  2020-06-24 

Tid Kl. 11.00                

Plats Tjelvarkyrkan, Visby, ingen förtäring eller presentation 

 
Ownpower Gotland AB möjliggör poströstning inför årsstämman 2020  
 
Styrelsen för Ownpower Gotland AB har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt 
vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta per post.  
Avsikten är att minimera antalet personer i stämmolokalen för att begränsa risken för 
spridning av COVID-19. Ownpower Gotland AB ber aktieägare att noga överväga 
möjligheten att förhandsrösta.  
 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning 
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. Förhandsröstning sker på ett särskilt formulär. Formuläret 
bifogas kallelsen men finns även tillgängligt på www.ownpowergotland.se för utskrift. 
En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver fortfarande separat 
anmäla sig till stämman.  
Observera att anmälan till stämman samt formuläret om poströstning måste vara Ownpower 
Gotland AB tillhanda senast Måndag den 22 juni 2020. Undertecknat formulär skickas med 
e-post till cecilia.wahlberg@ownpower.se  eller postas till Ownpower Gotland AB, Box 3043, 
621 11 Visby.  
 
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker 
är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.  
 
Visby den 2:a juni 2020  
Ownpower Gotland AB 
  
För ytterligare information, vänligen kontakta  
Göran Bylund, VD Ownpower Gotland AB, 0708-207882  

 

 

 

 

 

http://www.ownpowergotland.se/
mailto:cecilia.wahlberg@ownpower.se
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Stugyl året 2019 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2019 var ett bra år för Stugyl AB. Verken har varit 

hela och tillgängliga, det har blåst bra och vi har haft prissäkringar som varit bra. Bolaget har 

även gått med en liten vinst vilket är ännu mer glädjande efter flera tunga år. 

 

Stugyl parken har under året producerat 84 175 188 kWh vilket är ca 6% mer än vad ett 

normalt vindår producerar. Av dessa kWh är 9,5% Ownpower Gotlands AB:s vilket 

motsvarar 7 996 642kWh. 

 

 
 

Som framgår av ovanstående diagram så varierar normalårsproduktionen över året, mer på 

vintern och mindre på sommaren. Men produktionen kan variera mycket en enskild månad 

vilket var tydligt årets första 3 månader. 

 

Elmarknaden  

Priset på elbörsen har under 2019 varit tämligen bra liksom det var 2018. Det har avspeglats i 

de säkringar bolaget gjort för 2020 och 2021 vilket känns betryggande i dessa ovissa tider. 

Priset på elcertifikat rasade däremot under det gångna året och det avspeglar det faktum att vi  

de kommande åren måste förlita oss mer på inkomsterna från elförsäljning än på inkomsten 

från försäljning av elcertifikat.  

 

Men viktigast av allt är att vi dvs Stugyl och samhället i stort tar oss igenom COVID-19 

pandemin på ett så bra sätt som möjligt. Vi har avvaktat med stämman in i det sista med hopp 

om att kunna genomföra den på det vanliga sättet men så blir det nu inte. Vi arrangerar en 

stämma men vädjar till aktieägarna att poströsta så får vi se fram mot en skön sommar trots 

allt och en helt vanlig årsstämma nästa år under våren 2021. 

 

Många hälsningar från Göran Bylund 

 

VD Ownpower Gotland AB  

 


