OFFENTLIGT MØDE OM UDBUD AF ANDELE I VINDMØLLER VED AASTED.
I anledning af det af Skive Kommune offentliggjorte vedtagne lokalplan, kommuneplantillæg med
tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af 4 stk. vindmøller, med en effekt på hver 3,0 MW,
og en totalhøjde på 140 meter, indbyder mølleopstilleren, Tommy Hensberg, Østergårdsvej 4, Aasted,
7870 Roslev hermed til offentligt orienteringsmøde om udbud af andele i vindmølleprojektet.

MØDET AFHOLDES MANDAG DEN 1. OKTOBER 2012, KL. 19.00
I AASTED FORSAMLINGSHUS, BATUMVEJ 5, 7870 ROSLEV.
På mødet vil der blive redegjort nærmere omkring
køberet til vindmølleanparter for lokale borgere. I VEloven, (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 6949 vindmølleanparter i Aasted Vindkraft
I/S
Anparterne i Aasted vindkraft I/S kan erhverves mod et
indskud på DKK 3.600,- pr. anpart.
Der skal i forbindelse med tegningen indbetales DKK
3.600,- pr. anpart
Som ved enhver anden investering, er der en
erhvervsmæssig risiko for, at tabe penge. Vindmøllelauget deltager på lige fod med vindmølleopstilleren i
projektudviklingen, både med hensyn til risiko og
chance for gevinst.
Overfor tredjemand hæfter interessenterne personligt,
direkte, solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser,
der påhviler interessentskabet. I det indbyrdes forhold
hæfter interessenterne i forhold til vedkommendes
ejerandel for de forpligtelser, som en af
interessenterne, i kraft af den solidariske hæftelse
udadtil måtte have indfriet. I forbindelse med
etableringen af vindmøllerne kan der opstå behov for
en byggekredit til finansiering af negative afvigelser, i
forhold til anlægsbudgettet.
Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har
fast bopæl inden for en radius af højst 4,5 km fra den
nærmeste vindmølle i Aasted Vindkraft I/S har
fortrinsret, til køb af anparter, jf. i det hele VE-lovens §
15.

Sekundært berettigede til at tegne anparter i Aasted
Vindkraft I/S, er endvidere enhver myndig person over
18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i Skive
Kommune på tidspunktet for afholdelse af udbuddet,
såfremt alle anparter ikke er afhændet til den primære
personkreds.
Der tegnes anparter på en særlig blanket ”Tegningsaftale”, i perioden fra 20. september til 18. oktober
2012.
Tegningsaftalen kan sammen med udbudsmaterialet for
udbud af vindmølleanparter incl. revisorerklæring,
dagsorden for orienteringsmøde, vedtægter,
energiproduktionsberegning, anlægsbudget,
investeringsbudget og resultatbudget rekvireres, hos
LandboThy v/Inger Bækkedal på tlf. 9618 5700, fra d.
20. september til d. 18 oktober 2012, hvor
tegningsfristen udløber.
Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som
fremsendes til LandboThy Att.: Inger Bækkedal,
Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Dokumentation for, at
beløbet på DKK 3.600,- pr. anpart er indbetalt på Aasted
Vindkraft I/S´s konto skal være LandboThy v/Inger
Bækkedal i hænde senest d. 23. oktober 2012.
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 18. oktober 2012, eller der ikke er sket
indbetaling af DKK 3.600,- pr. anpart, for de tegnede
anparter senest d. 23. oktober 2012.
Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for udbud
af vindmølleanparter, herunder Tegningsaftalen m.v.
De nærmere betingelser for køberetten vil blive
gennemgået på orienteringsmødet.

Alle er velkomne

