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INVESTERINGSPROFIL
Fonden investerar sina tillgångar i första hand i vindkraftsparker 
som är i projektutvecklingsfas, under byggnation eller färdigställ-
da belägna i Finland och övriga Norden. Den årliga långsiktiga 
förväntade avkastningen är 5–7 %.

FÖRVALTARKOMMENTAR
År 2022 var mycket exceptionellt. Den långvariga globala expan-
siva penningpolitiken, de pandemirelaterade flaskhalsarna i utbu-
det och de kraftiga finanspolitiska stimulansåtgärderna samt kri-
get i Ukraina och de höga energipriserna ledde till att inflationen 
i euroområdet ökade från cirka noll i slutet av 2021 till cirka 10 
procent i slutet av 2022. Centralbankerna, inklusive ECB, strävade 
efter att dämpa inflationen genom att höja styrräntorna excep-
tionellt snabbt, vilket återspeglades negativt på fastighets- och 
värdepappersmarknaden i synnerhet i USA. I och med den ökade 
osäkerheten har den globala konkurrensen om energi och råvaror 
ökat, och protektionistiska åtgärder har förekommit. Då elpriser-
na stigit i Europa har stater börjat stödja hushållen på olika sätt 
och planerat metoder för att begränsa energipriserna och energi-
producenternas vinster.

Dessa händelser har i praktiken lett till att många stater ställt mer 
ambitiösa mål i syfte att öka andelen förnybar energi under de 
närmaste åren för att hålla priserna i schack. Mängden vindkraft i 
Finland kommer också att påverkas av de planerade investering-
arna i grön väteproduktion som är större än väntat. Fingrid esti-
merar att efterfrågan på el relaterad till väteproduktion i Finland 
kommer att vara cirka 40 TWh 2035 (vilket motsvarar cirka 47 
% av efterfrågan på el i Finland 2021). Den planerade windfall-
skatten i Finland för 2023 genom vilken elproducenternas vinster 
begränsas är tillfällig till sin karaktär, och det är osannolikt att 
efterlängtade investeringar i förnybar energi skulle belastas lång-
varigt genom sådana åtgärder. Futurmarknaden för el förväntar 
sig att priserna kommer att plana ut under 2024 (se bild 1) men 
att priserna dock landar på en högre nivå jämfört med tidigare år. 
För de flesta av fondens projekt startar produktionen i början av 
2025. I sina räntehöjningar måste ECB balansera mellan en kraf-
tig nedkylning och de sydeuropeiska staternas skuldbelastning, 
och trots att inte ens deflation kan uteslutas inom den närmaste 
framtiden kan det vara svårt att uppnå inflationsmålet på cirka 2 
procent på medellång sikt. En hög inflation ökar rörelseresultatet 
för befintliga vindkraftparker och därigenom också värdet på fon-
den och dess projekt.

Under andra halvåret 2022 ökade fondens projektportfölj avse-
värt. I juli investerade fonden tillsammans med Helen i vindkraft-
parkerna Juurakko och Karahka. Vindkraftparkerna har utvecklats 
och projekterats av tyska VSB.  

Vindkraftparken Juurakko är belägen i Kalajoki, och den togs i 
drift i början av november då elpriserna var mycket höga. Juurak-
ko är fondens  första vindkraftpark som tagits i drift och därför en 
viktig milstolpe. Parkens totala effekt är 40 MW, och turbinerna 
har levererats av tyska Nordex. 

Vindparken Karahka är belägen i Oulainen. Dess totala effekt 
är cirka 150 MW, och turbinerna levereras av tyska Nordex. När 
investeringen i Karahka gjordes hade projektet alla tillstånd och 
var klart att genomföras. Vindkraftparken förväntas vara i drift i 
slutet av 2024. 

Jimmy Forsman Juha Känkänen

I november fortsatte fonden sina saminvesteringar tillsammans med 
Helen genom en investering i  Niinimäki vindkraftpark i Pieksämäki. 
Parkens totala effekt är 145 MW, turbinerna levereras av tyska Sie-
mens Gamesa och driften väntas börja i slutet av 2024. Projektet 
har utvecklats av OX2, och det köptes med alla tillstånd i byggfärdigt 
skick. OX2 ansvarar för leveransen av projektet i nyckelfärdigt skick. 
Eftersom Niinimäki vindkraftpark är belägen i östra Finland, ökar 
den projektportföljens geografiska diversifiering.

När det gäller fondens första projekt, Murtomäki vindkraftpark, kon-
kurrensutsattes den tekniska och ekonomiska administrationen och 
den balansansvarige parten. OX2 valdes till administratör och Ente-
lios till balansansvarig. Bägge är ledande nordiska aktörer inom sina 
sektorer.

Beroende på andelsserie steg fondandelens värde med omkring 14 
procent under året. Värdeuppgången berodde främst på det högre 
förväntade elpriset och de nya projekten som förvärvades på kon-
kurrenskraftiga villkor. Värdet på fondens investeringar har också sti-
git till följd av att byggarbetena har framskridit. Fondens förväntade 
avkastning på lång sikt är fortfarande 5–7 procent. 

Fondens faktablad förnyades vid årsskiftet så att de motsvarar 
PRIIPs-regelverket. I samband med detta steg fondens riskklass med 
ett steg, till riskklass 6. Ändringen beror på att fonden värderas en-
dast två gånger i året. Inga förändringar har skett i fondens investe-
ringsstrategi.
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FONDFAKTA
Fondbolag Ålandsbanken Fondbolag Ab, FO-nr 

1471362-6

Hemort Mariehamn

Förvaringsinstitut Ålandsbanken Abp

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Finland

Revisor KPMG Ab

Fondens registreringsland Finland

Fondens startdatum 31.12.2020

Fondförmögenhet 249 MEUR

varav andelsägarnas kapital 249 MEUR

varav belånat kapital 0 MEUR 

Minimiteckning A-andel 10 000 EUR

Minimiteckning B-andel 10 000 EUR

Minimiteckning C-andel 1 miljon EUR

Minimiteckning D-andel 1 miljon EUR

Antal andelsägare 1899 st

ISIN-koder FI4000452487 (A)
FI4000452495 (B)
FI4000452503 (C)
FI4000452511 (D)  
FI4000508114 (S) 
FI4000508122 (T)

AVGIFTER
Förvaltningsavgift (A, B) 1,65 %

Förvaltningsavgift (C, D) 1,15 %

Teckningsprovision 2,00 %

Inlösenprovision

<1 år 5,00 %

> 1 år < 3 år 4,00 %

> 3 år < 5 år 3,00 %

> 5 år < 7 år 2,00 %

> 7 år 1,00 %

Inlösenprovisionen betalas tillbaka till  fonden.  
Inlösenprovisionen bestäms enligt placeringstid.

Prestationsbaserat arvode

20 % av den årliga avkastningen som överstiger 7 %

ANDELSVÄRDEN 31.12.2022
A: 134,86

B: 134,86

C: 135,86

D: 135,86

HISTORISK AVKASTNING*
6 mån (A) 5,12 %
12 mån (A) 13,57 %
3 år (A) -
Sedan starten (A) 34,86 %
6 mån (C) 5,32 %
12 mån (C) 13,99 %
3 år (C) -
Sedan starten (C) 35,86 %

*) Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. 
Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både 
öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta 
kapitalet.

Bild 1: Marknadspriset på el i Finland

Källor:  
Nord Pool och NasdaqHistoriska priser Futurpriser 21.12.2022


