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KOMPLETTERANDE INFORMATION TILL
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014-09-01 – 2015-08-31

Verksamheten
Bolaget bildades i april 2012 och har som affärsidé att utveckla skidåkning, service
och andra åretruntaktiviteter i Tegefjäll. Under sommaren och hösten 2012 arbetade
styrelsen med en finansieringsplan, avtalsstruktur och projektering för en fyrstollift i
Tegefjäll. Vintern 2012/2013 genomförde bolaget en nyemission, som inbringade
3 400 000 kronor, för att kunna realisera planerna på en fyrstollift. Intresset från
husägare och näringsidkare i Tegefjäll/Duved för projektet var överväldigande.
Utvecklingssatsningen med fyrstolliften är av väsentlig betydelse för en fortsatt
utveckling av turistnäringen i västra Åredalen varför projektet erhåll ett statligt
investeringsstöd på 7 500 000 kronor.
I början av 2013 bildar Tegeliften AB ett gemensamägt bolag, Tegefjäll Linbane AB,
tillsammans med Skistar, Leitner och AB Hammerdals Betonggjuteri.
Tegeliften AB äger 50 % av aktierna i Tegefjäll Linbane AB, Skistar AB äger 20 %,
Leitner äger 25 % och AB Hammerdals Betonggjuteri äger 5 %. Tegeliften AB innehar
ordförandeposten i Tegefjäll Linbane AB.
Förhandlingar med liftleverantörer genomfördes vintern 2012/2013 och i början
mars 2013 beställdes liften av Leitner. Mark- och backarbeten startade i maj månad.
Under hösten 2013 kom liften på plats. Liften togs i bruk vintersäsongen 2013/2014.

Ägarförhållanden i Tegeliften AB
Bolaget har cirka 170 aktieägare: privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Organisation och intressebolag
Tegeliften AB äger 50 % av aktierna i Tegefjäll Linbane AB.
Skistar arrenderar den färdiga liftanläggningen av Tegefjäll Linbane AB. Skistar
ansvarar för drift, underhåll och försäkringar för liften.

Samarbetspartners och aktieägarrabatter
Skistar ger aktieägarna 15 % rabatt under tre år på Skipass, skidhyra och skidskola.
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Destination Åre. Tegeliften AB har gått in som associerad medlem i Destination
Åre (årsavgift 1500 kronor), vilket är i linje med bolagets affärsidé, nämligen att
utveckla skidåkning, service och andra åretruntaktiviteter i Tegefjäll/Duved.
Fjällbutiken i Tegetornet. Tegefjälls dagligvarubutik i vilken aktieägarna tills
vidare får 5 % rabatt.
Restaurang Tegetornet ger aktieägarna 15 % rabatt.
Åredalens Taxi, 0647-204 44, ger tills vidare 10 % rabatt + ”långsammare
taxameter”

Väsentliga händelser under verksamhetsåret samt
framtidsvision
Under våren 2015 har styrelsen tagit beslutet att bilda dotterbolaget Tegesnö AB.
Bolagets målsättning är att kunna anlägga permanent snösystem i Tegebacken genom
liknande finansieringsmodell som använts vid byggande av liften.
I dagsläget jobbar vi med ansökan till region förbundet för detta projekt.
Styrelsens fortsatta ambition är att verka för fortsatt positiv utveckling i Tegefjäll.
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