Överlåtelseblankett Vindandelar
Denna blankett skall fyllas i av säljaren och köparen och sedan skickas till
Gislaved Energi, Box 181,332 24 eller mailas till kundservice@gislavedenergi.se.
Gislaved Energi kommer debitera köparen en registreringsavgift på 300 kr. Läs
mer på baksidan av denna blankett.
1. Säljarens uppgifter:
Namn

Adress

Telefonnr

Mailadress

Medlemsnr

Jag har överlåtit _________ st vindandelar i Sveriges Vindkraftkooperativ, ekonomisk
förening med ett nominellt värde av ___________ kr/andel. När betalning skett meddelar
jag Gislaved Energi detta omgående.

Underskrift

Datum/Ort

2. Köparens uppgifter:
Namn

Adress

Telefonnr

Mailadress

Personnummer

Jag har förvärvat __________________ st vindandelar i Sveriges Vindkraftkooperativ,
ekonomisk förening med ett nominellt värde av ______________kr/andel, och ansöker
härmed om medlemskap. När jag har gjort betalningen till säljaren meddelar jag detta till
Gislaved Energi omgående.

Underskrift

Datum/Ort
Box 181, 332 24 GISLAVED
www.gislavedenergi.se
kundservice@gislavedenergi.se

0371-589110

Information till säljaren
Efter att vi har fått in överlåtelseblanketten samt att betalning har skett kommer dina sålda vindandelar
att makuleras på ditt konto. Om du har sålt samtliga vindandelar och inte har några kvar så upphör
också ditt medlemskap hos SVEF.

Information till köparen
Genom ditt köp av vindandelar blir du medlem i Sveriges Vindkraftkooperativ ek.för. (SVEF) som
startades 1998 och är en ekonomisk förening bestående av elkunder boende och verksamma i hela
Sverige och på sikt även i Norden. Syftet med föreningen är enligt föreningens stadgar att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras miljöintresse och hushållning med elström, genom
att till medlemmarna tillhandahålla egenproducerad elström. Genom delägande i SVEF blir du din
egen elproducent i ett konsumentkooperativ och får tillgång till billig el även på lång sikt.
Varje andel du köper ger dig rätt att köpa 100 kWh el per helår till ett lägre, av föreningen bestämt
elpris. För att kunna ta del av elen måste du teckna ett elavtal med Gislaved Energi, som då blir ditt
nya elhandelsbolag. Elfakturan består av vindkraftsel från SVEF samt kompletteringsel från Gislaved
Energi.
Vindandelselen (tilldelning) fördelas på detta sätt över året:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

20 %
13 %
12 %
8%
6%
5%

(20 kWh/andel)

juli
augusti
September
oktober
November
December

4%
5%
6%
7%
6%
8%

Den andelsel som inte har förbrukats under januari kan användas senare under året osv. Vid årsskiftet
nollställs medlemmens andelselkonto.
Efter att vi har fått överlåtelseblanketten samt att betalning har skett kommer Gislaved Energi att
skicka ett elavtalsförslag.
En registreringsavgift på 300 kr inklusive moms kommer att debiteras dig. I normala fall kommer
avgiften att komma på din första elfaktura.

Personuppgifter
De personuppgifter vi begär i denna blankett kommer att användas av Gislaved Energi AB och
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk förening. Personuppgifterna behövs för att kunna
administrera överlåtelsen av vindandelar och medlemskap i SVEF. Uppgifter kommer också att
användas vid eventuellt upprättande av elavtal mellan Gislaved Energi AB och köparen.

Box 181, 332 24 GISLAVED
www.gislavedenergi.se
kundservice@gislavedenergi.se

0371-589110

