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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 62 
Fullmakt från aktieägare i Flexens Oy Ab för att Flexens 
kan ingå normala affärsavtal som en del av Flexens 
ordinarie affärsverksamhet med någon av Aktieägaravtals-
parterna 
ÅLR 2018/7900 
477 I1 Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att ge sin fullmakt till att Flexens Oy Ab 
kan ingå normala affärsavtal med någon av Aktieägaravtalsparterna. 

Motivering 
Enligt aktieägaravtal från 20.09.2018 som ingåtts mellan aktieägarna ska 
aktieägarna godkänna att bolagets styrelse tecknar avtal, avsnitt 7.2 
Denna fullmakt till Flexens Oy Ab tillåter bolaget att teckna separata 
normala affärsavtal som en del av Flexens ordinarie affärsverksamhet 
med någon av Aktieägaravtalets parter, såsom modellering för 
elmarknadsmodeller, förstudier och andra projektutvecklingstjänster. 

Bakgrund 
Flexens har införskaffat sig en hög kunskapsnivå i flertal tekniska 
områden och anlitas av många verksamhetsidkare både inom Åland som 
utanför. För att säkerställa att uppdragsgivarna kan känna sig trygga med 
sina affärshemligheter bör Flexens kunna teckna individuella avtal med 
uppdragsgivare som kan tänkas vara i en konkurrenssituation med andra 
uppdragsgivare. 

Nr 63 
Stödbrev för genomförandet av projekt Ämnäs Energy 
Community ÄEC 
ÅLR 2020/9761 
478 I1

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att utge ett stödjebrev för genomförandet av 
projektet Ämnäs Energy Community ÄEC. (energisamfund) 

Motivering 
Projektet Ämnäs Energy Community ÄEC (energisamfund) drivs av 
Flexens Oy Ab som ämnar ansöka om kaskadfinansieringen av European 



2 (2) 
Islands Facility NESOI. Stödjebrevet i bilaga I120E53. 

Bakgrund 
EU kommissionens energidirektiv (Clean Energy Package) förordar 
att medlemsländerna skapar förutsättningar i den nationella 
lagstiftningen för skapandet av energisamfund.  



Letter of support to the proposed implementation project 
ÄEC

To whom it may concern 

I, the undersigned, Minister of development, Alfons Röblom, on behalf of The Government of Åland 
Islands, confirm our strong support and commitment to the development and implementation of 
the project Ämnäs Energy Community, led by Flexens Oy Ab, which will apply to the cascade 
funding call of the European Islands Facility NESOI. 

The Government of Åland Islands is fully aware of the potential opportunity that the European 
Islands Facility NESOI brings to unlock the potential of EU islands to become the locomotives of 
European Energy Transition by providing financial and technical assistance support to develop and 
implement energy transition investment projects.  

Our organisation holds high expectations from this initiative led by Flexens Oy Ab, which is fully 
aligned with our energy transition plans. Flexens Oy Ab is actively developing the Energy Transition 
vision for the Åland Islands in accordance with the energy- and sustainable strategy set by the 
Government of Åland Islands.  

Yours sincerely, 

_________________________________ 
Signature and Official stamp 

Alfons Röblom 
Minister of Development 
Government of Åland Islands 
Strandgatan 37 
22100 Mariehamn, The Åland Islands 

I120E53


