
 

 
 

PRESSMEDDELANDE                      Halmstad 17 juli 2015 
 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2015) 

 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 57 (37) mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 45 (14) mkr varav resultat i 

intressebolag påverkade med -2 (-4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt). 

 Resultat före skatt uppgick till -7 (-39) mkr. 

 Resultat efter skatt uppgick till -7 (-33) mkr motsvarande -0,22 (-0,98) kr per aktie. 

 Produktionen uppgick till 178 (127) GWh,  fördelat Egen vindkraftdrift 106 (71) GWh och 
Samägd vindkraftdrift 72 (56) GWh. 

 Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 469 (517) SEK/MWh,  varav el 

307 (329) SEK/MWh och elcertifikat 162 (187) SEK/MWh. 

 Avtal om försäljning av bolagets kran till Mammoet tecknades. 

 Villkorat avtal om försäljning av projektet Ryssbol (12 MW) till KumBro Vind AB ingicks. 

 Bolaget slutförde köpet av projektet Mombyåsen från E.ON Wind Sweden AB. 

 

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2015) 

 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 132 (123) mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 115 (84) mkr varav resultat i 

intressebolag påverkade med 11 (-1) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt). 

 Resultatet före skatt uppgick till 10 (-17) mkr. 

 Resultat efter skatt uppgick till 7 (-16) mkr motsvarande 0,22 (-0,49) SEK per aktie. 

 Produktionen uppgick till 406 (324) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 228 (196) GWh och 

Samägd vindkraftdrift 177 (127) GWh. 

 Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (627) SEK/MWh, varav el 

361 (408) SEK/MWh och elcertifikat 158 (219) SEK/MWh. 
 
Halmstad den 17 juli 2015 
ARISE AB (publ) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680  
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916 

 
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 08.00. 

 

Om Arise  
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och 
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 
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