
Køberet til vindmøller ved Tjørneby 
i Lolland Kommune

 

Lolland Kommune har offentliggjort forslag til lokalplan nr. 360-
39 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-
redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller øst for Tjørneby. 
Lokalplanen og kommuneplantillægget med tilhørende VVM-
redegørelse er offentliggjort den 12. juli 2011 og godkendt 22. de-
cember 2011. Projektet omfatter 5 stk. 3,0 MW vindmøller med en 
totalhøjde på knap 150 meter. I den anledning indbyder vindmølle-
opstiller European Wind farms Denmark A/S til offentligt informati-
onsmøde om køberet til projektet. Mødet afholdes:

den 11. december 2012 KL. 19.00 
i Vindeby Forsamlingshus, Toftevej 135, Vindeby, 4913 

Horslunde

Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt. På 
initiativ af European Wind farms Denmark A/S er Tjørneby Vindkraft 
I Kommanditaktieselskab stiftet. Planen er at opføre 5 stk. vindmøl-
ler øst for Tjørneby i Lolland Kommune, hvor Tjørneby Vindkraft I 
Kommanditaktieselskab kommer til at eje 1 af disse vindmøller.

Der udbydes 11.606 vindmølleandele, som koster DKK 630 pr. aktie. 
Heraf skal DKK 157,50 indbetales i forbindelse med tegningen. De 
resterende DKK 472,50 pr. aktie vil blive opkrævet af bestyrelsen. 
Ved vurdering af prisen skal der tages højde for, at der i Tjørneby 
Vindkraft I Kommanditaktieselskab optages en bankgæld svarende 
til DKK 2.300 pr. aktie.

Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko 
for at tabe penge. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab del-
tager på lige vilkår med mølleopstilleren i projektudviklingen både 
med hensyn til risiko for tab og chance for gevinst.

Aktionærerne hæftelse er begrænset til indskudskapitalen på DKK 
630 pr. aktie. 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 for-
hold til anlægsbudgettet.

Køberetten til Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab er til-
tænkt personer over 18 år med bopæl i Lolland Kommune jf. be-
stemmelserne i VE-loven. Personer indenfor en radius af 4,5 km. fra 
den nærmeste vindmølle i den kommende vindmøllepark har for-
købsret.
 
Der kan tegnes aktier på en blanket ”Tegningsaftale” i perioden fra 
annonceringen den 20. november 2012 og frem til og med den 19. 
december 2012 kl. 16.00.

Tegningsaftalen kan sammen med indbydelsen og vedtægterne mv. 
for Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab rekvireres på telefon 
87 82 89 17 eller via www.tjoernebyvindkraft.dk. Tegning sker ved 
udfyldelsen af tegningsaftalen, som fremsendes til Revisionsfirmaet 
Ole Vestergaard, Bakkevænget 16, 8990 Fårup. Sammen med teg-
ningsaftalen skal vedlægges dokumentation på, at beløbet på DKK 
157,50 pr. aktie er indbetalt på den konto, som fremgår af teg-
ningsaftalen. Tegningsaftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er 
modtaget senest den 19. december 2012 kl. 16.00, eller der ikke er 
vedlagt dokumentation for indbetaling af DKK 157,50 pr. aktie for de 
tegnede aktier. 

Alle er velkomne.

Energinet.dk har godkendt at annoncen overholder de minimumskrav, der 

fremgår af VE-lovens (lov nr. 1397 af 27. dec. 2008) §§ 13-17.

Annoncen er indrykket af vindmølleopstiller European Wind farms Denmark A/S.


