
Annonce vedrørende køberetsordning:  

Aviser: Fjerritslev Ugeavis, Vesthimmerlands Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende 

Indrykningsdato: 09. april 2019 

………………………………………………………………………. 

 

”VINDPARK THORUP-SLETTEN - INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER 
 
Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt, der etableres ved Thorup og 
Sletten på grænsen mellem Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune. 
 
I anledning af de af Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune vedtagne forslag til 
kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse om opførelse af vindmøller 
ved Thorup og Sletten, indbyder mølleopstiller K/S Thorup-Sletten, CVR-nr. 38287095, hermed 
til at købe vindmølleanparter i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug. Projektet består af i alt 18 
vindmøller. Hver mølle har en effekt på 4,3 MW og en total møllehøjde på lige under 150 meter 
(tårnhøjde og vingelængde sammenlagt). 
 
K/S Thorup-Sletten inviterer hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om 
erhvervelse af anparter i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug, CVR-nr. 39978563. 
 
Mødet holdes tirsdag den 30. april 2019, kl. 19.00 i Aktivitetshuset Aggersund, 
Ullerupvej 64, Aggersund, 9670 Løgstør. 
 
På mødet vil K/S Thorup-Sletten redegøre for muligheden for at købe anparter samt muligheder 
og risici forbundet hermed. 
 
Der udbydes 52.398 vindmølleanparter i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug i henhold til Lov om 
vedvarende energi.   
 
Anparterne i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug kan erhverves mod et indskud på DKK 2.293,00 
pr. anpart. 
 
Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko for tab. K/S Vindpark 
Thorup-Sletten Laug deltager på lige fod med K/S Thorup-Sletten i projektudviklingen og 
etableringen og dermed også med hensyn til risiko for tab. 
 
Den økonomiske risiko er søgt begrænset ved, at K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug er 
organiseret som et kommanditselskab, hvor deltagerne (kommanditisterne) hæfter begrænset 
og indirekte for selskabets forpligtigelser over for tredjemand, dvs. at deltagerne 
(kommanditisterne) kun hæfter med deres indskud og forholdsmæssige andel af selskabets 
formue. 
 
Hvem kan købe anparter? 
Enhver person over 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller som ejer en 
fritidsbolig, der ligger inden for en afstand på 4,5 km fra parken i den periode, hvor udbuddet 
afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Disse personer har desuden fortrinsret til køb af 
50 anparter.  
 
Derudover er enhver person over 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller som 
ejer en fritidsbolig i Vesthimmerlands Kommune eller Jammerbugt Kommune, i den periode, 
hvor udbuddet afholdes, berettiget til at afgive købstilbud.  
 
Ejere af fritidsboliger skal have ejet boligen i mindst 2 år før, udbuddet for køb af anparter 
annonceres (fristen gælder for offentliggørelsen af denne annonce), og fritidsboligen må ikke 
anvendes til erhvervsmæssig udlejning – læs mere betingelserne herfor i materialet til 
indbydelsen. 
 



 
Afgivelse af tilbud om køb 
Der kan afgives tilbud om køb af anparter i perioden fra annonceringen i uge 15 og 8 uger frem 
– det vil sige til og med tirsdag den 4. juni 2019 kl. 16.00.  
 
Bindende tilbud om køb af anparter sker ved udfyldelse af en særlig blanket ”Købstilbud”, som 
fremsendes til Advokatfirmaet.dk, att.: Paralegal Helle Nygaard, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg 
eller på mail hn@advokatfirmaet.dk. Sammen med købstilbuddet skal der vedlægges 
dokumentation for, at DKK 2.293,00 pr. anpart er indbetalt på K/S Vindpark Thorup-Sletten 
Laugs konto. Indbetalingen skal mærkes navn og fødselsdato, der tjener til identifikation af 
indbetalingen. 
  
Opmærksomheden henledes på, at købstilbuddet anses for ugyldig, hvis det ikke er modtaget 
senest den 4. juni 2019 kl. 16.00, eller hvis der ikke er vedlagt behørig dokumentation for 
indbetaling af DKK 2.293,00 pr. anpart for samtlige anparter.  
 
Der henvises i det hele til indbydelsen til køb af kommanditanparter, herunder købstilbuddet, 
fordelingsregler m.v. Blanketten Købstilbud kan sammen med indbydelse til køb af 
kommanditanparter, revisorerklæring og vedtægter hentes på hjemmesiden 
www.VindparkThorup-Sletten.dk. Materialet kan ligeledes fremsendes ved at kontakte K/S 
Thorup-Sletten på tlf. 96207040 eller mail thorup-sletten@ewe.dk. Energistyrelsen opretter og 
driver en hjemmeside, som bl.a. oplyser om de konkrete udbud. Hjemmesiden er dog under 
renovering, hvorfor der i stedet kan tages direkte kontakt til Energistyrelsen. 
 
Alle er velkomne!  
” 


