Bodecker Partners – oberoende rådgivare och portföljförvaltare
Bodecker Partners är en oberoende partnerägd rådgivare inom riskhantering, analys och
förvaltning av energiprisrisker. Våra kunder är främst elproducenter och investerare i förnybar
energi med exponering mot el, elcertifikat, ursprungsgarantier och/eller utsläppsrätter.
Med samma incitament som våra kunder hittar vi innovativa säkringsstrategier för stabil
inkomst och avkastning. I vårt webbaserade CTRM-system följs positioner och portföljvärde
utifrån senaste produktionsprognos, säkringar, PPA och miljöinstrument. Vi genomför även
upphandlingar av corporate PPA, där vindkraftsproducenter erbjuds registrering i vår databas,
samt separata konsultuppdrag kring bl.a. riskpolicys, styrelseutbildningar, strategiska frågor och
upphandlingar. Våra uppskattade rapporter om nordisk förnybar elproduktion och elcertifikat
har nu även utökats med mer klimatpolitik och EU ETS/utsläppsrätter.
Samarbete med Svensk Vindkraftsförening
Vi på Bodecker Partners specialiserar oss på producenter av förnybar el med flest kunder inom
vindkraft. Därför är SVEF en naturlig samarbetspartner. Marknaderna för el-, elcertifikat-, och
ursprungsgarantier är svåra att förstå och följa – många faktorer och mycket politik. Med vår
marknadsexpertis och riskhantering vill vi bidra till höjd kunskapsnivå hos svenska producenter
och investerare, där många är medlemmar i föreningen.
Våra rapporter ”Nordic Renewable Report – Marknadsinblick för beslutsfattare” med tillhörande
månadssammanfattningar ger en regelbunden uppdatering av de viktigaste händelserna med
påverkan på marknaderna och utbyggnad av vindkraft. Vi försöker även alltid vara tillgängliga
för kortare frågor och diskussioner.
Medlemsförmån
Som medlem i Svensk Vindkraftsförening får ni 15% rabatt på våra rapporter. Normalt pris är
8500 kr per år för fem fulla rapporter samt månadssammanfattningar, medlemspris är 7225 kr.
Uppge medlemskap vid beställning. Här ingår även fritt inträde för upp till två personer per
bolag till vårt årliga seminarium i Malmö. I medlemstidningen, Svensk Vindkraft, bidrar vi även i
varje nummer med en analys och våra senaste tankar kring marknadsutvecklingen.
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mia@bodeckerpartners.com, 073-808 18 98
Fredrik Bodecker: Vd och partner
fredrik@bodeckerpartners.com, 0732-558 727
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