
ANNONCE 

 

 

Køberet til andele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S 

(vindmøller ved Quistrup sydøst for Struer) 

 

 

Struer Kommune har den 27. april 2010 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til Struer Kommu-

neplan 2009 – 2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport og lokalplan nr. 312 

for vindmøller ved Quistrup. Projektet omfatter 3 stk. Siemens-vindmøller af typen SWP 

3.0-101, som hver har en totalhøjde på 130 meter, hvoraf Vindmøllelauget Ørumgaard 

I/S kommer til at eje 1 af disse vindmøller. I den anledning indbyder vindmølleopstiller 

QVP K/S og Janus Skak Olufsen til at købe andele i projektet.  

 

I Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der optaget bestemmelser om købe-

ret. Udbuddet af andele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S sker i overensstemmelse med 

disse bestemmelser. 

 

Der udbydes 5.752 interessentskabsandele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S, som koster 

kr. 2.700 pr. andel. Købesummen for andelen/andelene indbetales i forbindelse med teg-

ningen. 

 

Som ved enhver anden investering, er der en erhvervsmæssig risiko for at tabe penge. 

Vindmøllelauget Ørumgaard I/S deltager således på lige fod med vindmølleopstilleren i 

projektet både med hensyn til risiko for tab og chance for gevinst. 

 

Over for tredjemand hæfter interessenterne personligt, direkte, solidarisk og ubegrænset 

for Vindmøllelauget Ørumgaard I/S’ forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne i for-

hold til deres andele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S. I forbindelse med etableringen af 

vindmøllen, kan der opstå behov for mellemfinansiering af moms, ligesom der kan blive 

behov for en byggekredit til finansiering af negative afvigelser i forhold til anlægsbudget-

tet. 

 

Køberetten til andele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S gælder for personer, som (i) er 

myndige, (ii) er fyldt 18 år senest onsdag den 25. januar 2012, og (iii) som ifølge folkere-

gisteret har fast bopæl i Struer Kommune i perioden fra tirsdag den 20. december 2011 til 

onsdag den 25. januar 2012. Personer inden for en radius af 4,5 km fra den nærmeste 

vindmølle i den kommende vindmøllepark har fortrinsret. Der henvises til VE-lovens regler 

samt prospektmaterialet, jf. nedenfor. 
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Der kan tegnes andele på en blanket benævnt ”tegningsaftalen” i perioden fra annonce-

ringen tirsdag den 20. december 2011 og frem til og med onsdag den 25. januar 2012 

klokken 17.00. 

 

Tegningsaftalen kan sammen med prospektmaterialet inkl. vedtægterne for Vindmøllelau-

get Ørumgaard I/S rekvireres hos advokatfuldmægtig Andreas Errebo-Jensen på telefon 

87 27 11 00 eller via www.quistrup.dk.  

 

Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som skal fremsendes til DAHL Advokat-

firma, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, att.: advokatfuldmægtig Andreas Errebo-Jensen. 

Sammen med tegningsaftalen skal vedlægges dokumentation for, at kr. 500 pr. andel 

man ønsker at tegne er indbetalt på den klientkonto hos DAHL Advokatfirma, som frem-

går af tegningsaftalen. Tegningsaftalen anses for ugyldig, hvis ikke den er modtaget hos 

DAHL Advokatfirma seneste onsdag den 25. januar 2012 kl. 17, eller der ikke er vedlagt 

dokumentation for indbetaling af kr. 500 pr. andel man ønsker at tegne.  

 

Interesserede opfordres til nøje at gennemgå det samlede prospektmateriale sammen 

med egne rådgivere, inden der tegnes andele i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S. 

 

Alle er velkomne. 

  

 

 


