
Annonce vedrørende køberetsordning:  

” 

INDBYDELSE TIL KØB AF EJERANDELE I VINDPARK DØSTRUP VEST  

 
Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt ved Døstrup Vest, ca. 6 km 

nordvest for Hobro på kommunegrænsen mellem Rebild- og Mariagerfjord Kommune: 

 

I anledning af det af Rebild-, og Mariagerfjord Kommune vedtagne forslag til kommuneplantillæg 

samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse om opførelse af vindmøller ved Døstrup Vest, 

indbyder mølleopstilleren Eurowind Project A/S, Mariagervej 58 B, 9500 Hobro hermed til køb af 

ejerandele i K/S Vindpark Døstrup Vest Laug. Projektet består af 5 stk. 3,2-3,5 MW vindmøller, 

med en totalhøjde på op til 140 meter. 

 
Eurowind Project A/S, inviterer hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om køb 
af anparter i K/S Vindpark Døstrup Vest Laug. 
 
Mødet holdes onsdag den 9. september 2015, kl. 19.00 i Døstrup Forsamlingshus, 
Døstrupvej 114, 9500 Hobro 
 
På mødet vil Eurowind Project A/S redegøre for udbuddet samt muligheder og risici forbundet 
hermed. 
 

 

Der udbydes 9.307 vindmølleanparter i K/S Vindpark Døstrup Vest Laug.  

 

Anparterne i K/S Vindpark Døstrup Vest Laug kan erhverves mod et indskud på DKK 2.826 pr. 

anpart. Der skal i forbindelse med tegningen indbetales DKK 942 pr. anpart. De resterende DKK 

1.884 pr. anpart skal indbetales, samtidig med at der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling i K/S Vindpark Døstrup Laug, forventeligt oktober 2015. 

 

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

Vindpark Døstrup Vest Laug deltager på lige fod med Eurowind Project A/S i 

projektudviklingen/etableringen både med hensyn til risiko og chance for gevinst. 

 

Den økonomiske risiko er søgt begrænset ved, at K/S Vindpark Døstrup Vest 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 andel i selskabets formue. 

 

Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km 

fra nærmeste mølle i vindmølleprojektet, har fortrinsret til køb af 50 anparter i K/S Vindpark 

Døstrup Vest Laug, jf. i det hele VE-lovens § 15. Derudover har alle beboere i Rebild- og 

Mariagerfjord Kommune ret til at købe anparter. 

 

Anparterne tegnes på en særlig blanket ”Tegningstilsagn”, i perioden fra annonceringen i uge 34 

og 8 uger frem til og med onsdag den 14. oktober 2015 kl. 16.00.  

 

Tegning sker ved udfyldelse af tegningstilsagnet, som fremsendes til Advokatfirmaet.dk, att.: 

Juridisk assistent Helle Nygaard, Algade 31, 9000 Aalborg eller på mail hn@advokatfirmaet.dk. 

Sammen med tegningstilsagnet skal vedlægges dokumentation for, at beløbet på DKK 449 pr. 

anpart er indbetalt på K/S Vindpark Døstrup Vest Laugs konto. Indbetalingen skal mærkes navn 

og fødselsdato, og dette tjener til identifikation af indbetalingen. 

  

Opmærksomheden henledes på, at tegningstilsagnet anses for ugyldig, såfremt den ikke er 

modtaget senest den 14. oktober 2015 kl. 16.00 eller der ikke er vedlagt dokumentation for 

indbetaling af DKK 942 pr. anpart for de tegnede anparter.  

mailto:hn@advokatfirmaet.dk


 

Der henvises i det hele til indbydelsen til køb af vindmølleanparter, herunder tegningstilsagnet 

m.v. Tegningstilsagnet kan sammen med indbydelse til køb af vindmølleanparter, 

revisorerklæring og vedtægter hentes på hjemmesiden, www.koeberetsordningen.dk eller 

www.VindparkDoestrupVest.dk. Materialet kan ligeledes fremsendes ved at kontakte Eurowind 

Project A/S på tlf. 96207040 eller mail DoestrupVest@ewe.dk. 

 

Alle er velkomne!  

” 
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