
VINDMØLLER VED QUISTRUP SYDØST FOR STRUER - TEGNINGSAFTALE 

Tegningsaftale 

vedrørende andele i 

Vindmøllelauget Ørumgaard I/S 

(SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER) 

Undertegnede  

Navn:     

Adresse:     

Postnummer:     

By:     

Bankkonto: Reg. nr.      kto. nr.   

 

Bopæl indenfor 4,5 km til nærmeste vindmølle (sæt kryds):     

  Ja       Nej 

Bopæl i Struer Kommune (sæt kryds):       

  Ja       Nej 

 

tegner herved op til   stk. andele af kr. 2.700 pr. stk. i Vindmøllelauget Ørumgaard I/S. 

Andelsprisen er fastsat på grundlag af de for projektet udarbejdede budgetter, jf. udbudsmaterialet. 

Beløbet forfalder til betaling i to rater, heraf kr. 500 samtidig med min underskrift på denne 

tegningsaftale og kr. 2.200 den 1. marts 2012.  

Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris for etablering af vindmøllen. Eventuel negativ afvigelse 

finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet og dernæst ved låneoptagelse. 

Jeg er bekendt med, at hvis de udbudte andele overtegnes, så vil de udbudte andele blive fordelt som 

nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Jeg kan derfor ikke være sikker på, at kunne tegne så mange 

andele som nævnt ovenfor. Jeg er imidlertid desuagtet forpligtet til at købe de andele, jeg får tildelt. 

Jeg erklærer endvidere, at jeg har gjort mig bekendt med indholdet af udbudsmaterialet med tilhørende 

bilag og revisorredegørelse, herunder er jeg opmærksom på, at der er tale om en erhvervsmæssig 

investering med en ikke ubetydelig risiko, og at udbyder har anbefalet, at jeg søger rådgivning hos 

advokat og revisor inden tegningen.   

Jeg accepterer endvidere de vedtægter for interessentskabet, som er vedlagt udbudsmaterialet, idet jeg 

er opmærksom på, at der hæftes solidarisk, personligt, ubegrænset og direkte for interessentskabets 

forpligtelser overfor tredjemand. 

Endvidere erklærer jeg, at jeg er bekendt med, at jeg har fortrydelsesret indtil udløbet af 

tegningsperioden onsdag den 25. januar 2012, kl. 17.00. 



VINDMØLLER VED QUISTRUP SYDØST FOR STRUER - TEGNINGSAFTALE 

Jeg vedlægger dokumentation for, at tegningsbeløbet (antal anparter ganget med kr. 500 pr. stk. jf. 

ovenfor) er overført til Vindmøllelauget Ørumgaard I/S’ klientkonto hos DAHL Advokatfirma, Lundborgvej 

18, 8800 Viborg, reg. nr. 2783, kontonr. 0330425008. Ved indbetalingen anføres som tekst indbetalers 

fulde navn, adresse og DAHL advokatfirmas j.nr. 063662. 

Tegning med forbehold vil være ugyldig. 

 

INDSÆT DATO FOR UNDERSKRIFT: 

 

   

Underskrift 

 

Blanketten er gyldig uden udbyders underskrift.  


