
Vattenfall er Europas femtestørste elproducent og Europas største varmeproducent. Vi beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere 
primært i Nordeuropa, heraf ca. 700 i Danmark. I Danmark ejer og driver Vattenfall tre kraftværker. Vi er Danmarks største ejer og 
operatør af vindmøller på land. Vi satser på vindkraft for at klare fremtidens behov for el med de størst mulige hensyn til klimaet. 
For at nå målet har vi et stort antal vindmølleprojekter på vej i Danmark, Sverige, Tyskland, Benelux landene, Polen og Storbritannien. 
Vi er allerede nu stolte ejere af nogle af verdens største vindkraftparker — Horns Rev udenfor Blåvandshuk, Kentish Flats og Thanet 
i England og Lillgrund i Øresund.

Forbehold for trykfejl.

I Hagested Forsamlingshus, Præstbrovej 2, 4300 Holbæk. Torsdag den 11. august 2011 kl. 19.00.  
På mødet vil Vattenfall præsentere projektet, ligesom der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. 
Vattenfall vil være vært og byder på en øl eller vand. Vi vil på mødet give en bred orientering om  
muligheden for medejerskab i projektet, men vi vil også gennemgå flere af de vigtigste detaljer i 
vindmølleparken ved Hagesholm. 

Mødet henvender sig til:
•  Alle personer som er fyldt 18 år, der har fast bopæl i Holbæk Kommune kan afgive købstilbud på 

aktierne. 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 fastboende i Holbæk Kommune.

Kort beskrivelse af medejerprojektet:
•  Vindmølleparken i Hagesholm vil bestå af 10 Siemens 2,3 MW vindmøller med en samlet effekt på 

23 MW med en forventet årsproduktion på 48 GWh.
•  Vattenfall Vindkraft A/S vil udbyde op til 20% af vindmølleparken til lokale medejere.
• Parkens samlede anlægssum vil være 247.191.900 kroner.
•  Vattenfall vil udbyde 9.694 stk aktier á nominelt 1.700 kroner i selskabet til kontant 5.100 kroner 

(kurs 300) per aktie. Det svarer til en samlet nominel værdi på op til 16.479.800 kroner og kontant-
værdi på op til 49.439.400 kroner.

•  Aktionærerne hæfter ikke for Selskabets gæld, men alene med deres oprindelige indskud.
•  Aktierne bliver udbudt i perioden 22. august kl. 12.00 til 19. september 2011 kl. 12.00, som er 

seneste frist for indsendelse af tegningsblanket.
 •  Vattenfalls medejerskabsmodel bliver godkendt af Finanstilsynet og Energinet.dk.

Projektet bliver offentliggjort den 22. august 2011 kl. 12.00 på Vattenfalls hjemmeside 
www.vattenfall.dk/da/medejerskab.htm. Her vil der også være andre udbudsdokumenter,  
købs liste og tegningsblanket samt mange andre nyttige oplysninger om projektet. Materialet kan 
også rekvireres ved henvendelse til Hanne Kongstad, Oldenborggade 31, 7000 Fredericia, telefon 
3925 3719 eller e-mail: hanne.kongstad@vattenfall.com. 
Yderligere oplysninger om medejerskab i Vattenfall Vindkraft Ejsing A/S kan fås ved henvendelse til 
kommunikationschef Arne Rahbek, Vattenfall Vindkraft A/S på telefon 8827 5000.

Vattenfall indbyder til orienteringsmøde 

om lokalt medejerskab af Vindmølleparken 

Ved HagesHolm i HolbÆk kommUne


