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Annonce vedrørende køberetsordning:

OFFENTLIGT MØDE OM VINDMØLLER VED AALESTRUP
Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt syd-øst for Aalestrup:
I anledning af det af Vesthimmerlands Kommune offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af 4 stk. vindmøller på en
lige linie syd-øst for Aalestrup med en effekt på hver 3 MW og en totalhøjde på 125 meter, indbyder mølleopstilleren, Eurowind Project A/S, Mariagervej 58 B, 9500 Hobro hermed til offentligt informationsmøde om vindmølleprojektet.
M øde t a fholde s on sda g de n 14. j u li 2 0 1 0 , k l. 1 9 :0 0 på Lille Re st r u p H ove dgå r d,
Restrupvej 71, 9620 Aalestrup.
På mødet vil der blive redegjort nærmere om køberet til vindmølleanparter for lokale
borgere. I VE- loven (lov nr. 1392 af 27. december 2008 med senere ændringer) er der
således optaget bestemmelser om køberet for beboere i lokalområdet.
Dertil vil der på mødet blive redegjort for projektets konsekvenser for de omkringliggende ejendomme.
Der udbydes 5622 vindmølleanparter i K/S Vindpark Aalestrup Laug.
Anparterne i K/S Vindpark Aalestrup Laug kan erhverves mod et indskud på DKK 1.213
pr. anpart
Der skal i forbindelse med tegningen indbetales DKK 404 pr. anpart. De resterende DKK
809 pr. anpart skal indbetales, når byggetilladelsen er meddelt og i øvrigt efter bestyrelsen i K/S Vindpark Aalestrup Laug s beslutning.
Der henvises i det hele til indbydelse til K/S Vindpark Aalestrup Laug
køb af vindmølleanparter .

Indbydelse til

Som ved enhver anden investering, er der en erhvervsmæssig risiko for at tabe penge.
K/S Vindpark Aalestrup Laug deltager på lige fod med vindmølleopstilleren i projektudviklingen både med hensyn til risiko og chance for gevinst.
Den økonomiske risiko er søgt begrænset ved, at K/S Vindpark Aalestrup Laug er organiseret som et kommanditselskab, hvor deltagerne (kommanditisterne) hæfter begrænset
og indirekte for selskabets forpligtigelser over for trejdemand, dvs. at deltagerne (kommanditisterne) hæfter kun med deres indskud og andel i selskabets formue.
Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst
4,5 km fra nærmeste mølle, har fortrinsret til køb af anparter i K/S Vindpark Aalestrup
Laug, jf. i det hele VE-lovens § 15.
Der tegnes anparter på en særlig blankt Tegningstilsagn , i perioden fra annonceringen i
uge 26 og frem til mandag den 2. august 2010 kl. 16.00.
Tegningsaftalen kan sammen med indbydelse til køb af vindmølleanparter, revisorerklæring og vedtægter rekvireres på hjemmesiden, www.VindparkAalestrup.dk
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Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som fremsendes til Advokatfirmaet Henrik Christensen og Partnere, att.: Jane Toft, Algade 31, 9000 Aalborg. Sammen med tegningsaftalen skal vedlægges dokumentation på, at beløbet på DKK 404 pr. anpart er indbetalt på K/S Vindpark Aalestrup Laug konto. Indbetalingen skal mærkes navn samt de
første 6 cifre af tegners cpr. nummer.
Opmærksomheden henledes på, at tegningsaftalen anses for ugyldig, såfremt den bl.a.
ikke er modtaget senest den 2. august 2010 kl. 16.00 eller der ikke er vedlagt dokumentation for indbetaling af DKK 404 pr. anpart for de tegnede anparter.
Der henvises i det hele til indbydelsen til køb af vindmølleanparter, herunder Tegningstilsagnet m.v.
De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på informationsmødet.
Alle er velkomne.
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