						

Vattenfall Vindkraft A/S indbyder til orienteringsmøde
om lokalt medejerskab af vindmølleparken i
Bajlum/Vium i Skive Kommune
Mødet finder sted:

Mandag den 17. juni 2013 kl. 19.00
i Salling Hallerne, Viumvej 8, 7870
Roslev
Vattenfall vil på mødet give en grundig orientering om vindmølleparken i Bajlum/Vium og
dine muligheder for at blive medejer, ligesom
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Vattenfall vil på mødet være vært ved kaffe
og kage samt en øl eller vand.
Baggrunden for udbuddet
I henhold til lov om fremme af vedvarende
energi er der indført en køberetsordning,
hvorefter opstillere af nye vindmøller er forpligtiget til at udbyde minimum 20 procent
af vindmølleprojektet til lokalbefolkningen
til kostpris.
Mødet henvender sig til
Alle personer som er fyldt 18 år, der har fast
bopæl i Skive Kommune kan afgive købstilbud på aktierne i vindmølleparken i Bajlum/
Vium. Naboer, der har fast bopæl inden for en
afstand på højest 4,5 kilometer fra en del af
vindmølleparken har fortrinsret til køb forud
for andre i Skive Kommune. Alle fastboende
personer over 18 år i Skive Kommune, der er
interesseret i at købe aktier skal dog afgive
købstilbud inden tidsfristens udløb.
Hvad tilbyder vi:
•

•
•
•

Medejerskab af fem styk Siemens 3,0
MW – 101 Direct Drive møller med en
samlet effekt på 15 MW med en for
ventet årsproduktion på 45.488 GWH
En forventet forrentning på 14,44% p.a.
set over en 20-årig levetidshorisont
Vattenfall Vindkraft A/S udbyder op til
20 % af vindmølleparken i Bajlum/Vium til
lokale medejere
Vattenfall Vindkraft A/S udbyder 9.088
aktier á nominelt kroner 825 i selskabet 		
til kontant kroner 3.300 pr. aktie (kurs

•
•
•
•

400) svarende til en samlet nominel værdi
på op til kroner 7.497.600 og kontant
værdi på op til kroner 29.990.400
Parkens samlede anlægs sum kroner
149.961.000
Udbuddet foregår i perioden 17. juni
2013 kl. 12.00 til 30. august 2013 kl. 12.00
Aktionærerne hæfter ikke for selskabets gæld,
men alene med deres oprindelige indskud.
Vindmølleparken bliver etableret som
et Partnerselskab med hjemstedsadresse
i Skive Kommune

Der er mange flere informationer at hente
i det udarbejdede prospektmateriale, der
bedst kan sammenlignes med en varedeklaration. Her får du belyst alle væsentlige elementer i projektet, så du kan træffe investeringsbeslutningen på bedst mulige grundlag.
Hvad skal du gøre:
•

•
•

Gå ind på www.vattenfall.dk. Tidligst
mandag den 17. juni kl. 12.00. Her finder
du prospektet og andet udbudsmateriale 		
inklusiv købsliste
Læs materialet godt igennem og få hjælp
af dit pengeinstitut og eventuelt din revisor.
Føler du dig klar til at købe efter at have
studeret materialet, skal du udfylde 		
købslisten, som du finder på ovennævnte
hjemmeside eller ved at kontakte Vatten-		
fall Vindkraft A/S

Husk vi skal have din købsliste senest den 30.
august 2013 kl. 12.00.
Du kan også få tilsendt salgsmaterialet eller
få yderligere oplysninger ved at kontakte
kommunikationschef Arne Rahbek, Vattenfall
Vindkraft A/S på telefon 88275000. Du kan
også benytte mailadressen arne.rahbek@
vattenfall.com.
Generel information om køberetsordningen
samt ovennævnte materiale kan ligeledes
findes på www.koeberetsordningen.dk fra
d. 17. juni 2013. Forbehold for trykfejl.

Vattenfall er Europas femte største energiselskab. Vi er samtidig Danmarks største ejer og operatør af vindmøller på land. Vi driver
i forvejen flere vindmølleparker, hvor vi har lokalt medejerskab. Vi opfører i øjeblikket flere vindmølleparker til havs og på land i hele
Nordeuropa - det er din sikkerhed for, at vi har en professionel tilgang til projektet.

