
Seminarier för producenter
av förnybar energi

Välkomna till årets seminarier som anordnas i samarbete med 
Svensk Vindkraftförening, Svensk Vattenkraftförening och SERO

Det är en fortsatt pressad elmarknad som vi alla har att agera på. Det gör att en elproducent kontinuerligt be-

höver optimera sina intäkter och pressa sina kostnader. Med utgångpunkt från de ramavtal föreningarna har 

kommer vi ta upp exempel på vilka tjänster och produkter som kan bidra i detta arbete. Årets laguppställning 

består av Neas Energy (elhandel), Marsh (försäkringslösningar) och Maqs Advokatbyrå .

Programmet:
• Kort om den Nordiska Elmarknaden – vilka faktorer påverkar det framtida elpriset

• Vad betyder Energiöverenskommelsen – hur ser framtiden ut för elcertifikatmarknaden

• Tjänster/produkter för att stödja en strategi och utnyttja varierande el- och elcertifikatspris

• Lönar det sig verkligen att ha en hedging strategi? Utfall av tre olika strategier

• Vilken nytta har du av Neas nya onlinedata service

• Försäkringslösningar för vindkraft och vattenkraft. Vad ska man som ägare tänka på.

• Juridiken som ett verktyg för en elproducent

Plats och tid:
Himmelsby Gårdshotell i Mantorp:   Tisdag 4 oktober kl. 13.00 till kl. 17.00

Vara Konserthus:     Onsdag 5 oktober kl. 13.00 till kl. 17.00

Elite Hotel Ideon i Lund:    Torsdag 6 oktober kl. 13.00 till kl. 17.00

Självklart bjuder vi på fika under eftermiddagen samt en bit mat efteråt, där det ges ytterligare möjlighet till 

frågor och diskussioner. Vänligen ange eventuella allergier samt om du kommer att deltaga under midda-

gen. Exakt program och information skickas ut till alla anmälda deltagare i god tid före seminarierna. Sista 

anmälningsdatum är 24 september.

Anmäl dig här: www.neasenergy.se/anmaelan

Välkomna!
Jesper, Sten och Marie

PS: Om du inte har tillgång till internet kan du självklart ringa och anmäla dig.

Marie: +45 99 39 58 36 eller +45 24 59 12 09

Jesper:  +45 40 64 64 44

Sten:  072-560 5895

http://www.neasenergy.se/anmaelan

