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KØBSTILBUD 
- 

K/S VINDPARK THORUP-SLETTEN LAUG 
 

 
 
Undertegnede: 
 
Navn:  ______________________________________________ 

Adresse:    ______________________________________________ 

By:   ______________________________________________ 

Fødselsdato:  ______________________________________________ 

Tlf.nr.:   ______________________________________________ 

E-mail:   ______________________________________________ 

Bankkonto  Reg.nr.:________      Konto nr.: ____________________ 

 

Fast bopæl inden for 4,5 km til nærmeste mølle:   Ja __  Nej __ 
 

Ejer af fritidsbolig inden for 4,5 km til nærmeste mølle:  Ja __    Nej __ 

 

Fast bopæl i Jammerbugt-, eller Vesthimmerlands Kommune i  

perioden for afgivelse af købstilbud:   Ja __   Nej __ 
 

Ejer af fritidsbolig i Jammerbugt eller Vesthimmerlands Kommune i  

perioden for afgivelse af købstilbud:  Ja __  Nej __ 

 

Afgiver herved bindende tilbud om at ville erhverve i alt _______ stk. anparter mod et indskud 

på DKK 2.293,00 pr. anpart, i alt indskud DKK ____________ i K/S Vindpark Thorup-Sletten 

Laug. 

Bemærk! Se tidspunkt for betaling på side 2 
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Vilkår for afgivelse af købstilbud 

Alle ovenfor oplistede oplysninger, herunder navn, adresse m.v., skal være afgivet for at 
tilbuddet om køb anses for gyldigt. 

Køb af anparter i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug sker i overensstemmelse med reglerne for 
køberet fastsat i Bekendtgørelse om lov om fremme af vedvarende energi, LBK nr. 53 af 18. 
januar 2019 (”VE-loven”). 

 

Særligt om ejere af fritidsboliger 

Ejere af fritidsboliger skal have ejet boligen i mindst 2 år før, udbuddet for køb af anparter 
annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.  

Ved erhvervsmæssig udlejning forstås, at man som privatperson ejer en eller flere fritidsboliger 
og har fået tilladelse til at udlejning af fritidsboligen(erne), hvis det sker erhvervsmæssigt eller 
for et længere tidsrum end 1 år i henhold til § 2 i Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og 
campering m.v., LBK nr. 949 af 3. juli 2013 (”Sommerhusloven”).  

Læs mere om betingelser for køb af anparter for ejere af fritidsboliger i punkt 7 i 
køberetsmaterialet. 

 

Anpartspris og betalingsbetingelser 

Samlet pris pr. anpart i K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug er DKK 2.293,00. 

Anskaffelsessummen beregnes som vindmølleprojektets samlede etableringsomkostninger delt 
med Vindpark Thorup-Sletten samlede produktion.  

Beløbet på DKK 2.293,00 pr. anpart forfalder til betaling inden tirsdag den 4. juni 2019 kl. 
16:00 på K/S Vindpark Thorup-Sletten Laugs konto i;  

Danske Bank - Reg.nr. 4387 – Konto nr. 12712618. 

 Indbetalingen mærkes med indbetalerens navn og fødselsdato. 

Såfremt Vindpark Thorup-Sletten mod forventning ikke realiseres, vil det samlede indbetalte 
beløb blive tilbagebetalt med fradrag af en forholdsmæssig andel af udgifterne indtil tidspunktet, 
hvor projektet opgives.  

Procedure for afgivelse af købstilbud 

Det udfyldte købstilbud skal senest den 4. juni, 2019 kl. 16:00 sammen med dokumentation 
for indbetaling være modtaget hos:  

Advokatfirmaet.dk 
Gøteborgvej 18  
9200 Aalborg SV 
Att. Helle Nygaard, juridisk assistent  

 
eller på mail hn@advokatfirmaet.dk       

Der accepteres ingen forbehold eller køb via fuldmagt. 

mailto:hn@advokatfirmaet.dk
mailto:hn@advokatfirmaet.dk
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Der er 14 dages fortrydelsesret på tilbud om køb af anparter – regnet fra købstilbuddet er 
fremsendt til Advokatfirmaet.dk. Dog er det ikke muligt at fortryde sit tilbud om at købe anparter 
efter udløb af fristen for afgivelse af købstilbud, uanfægtet af at der ikke er gået 14 dage. 
Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse til Advokatfirmaet.dk, hvorefter 
købstilbuddet annulleres, og det allerede erlagte indskud refunderes. 

Ved underskrift af nærværende købstilbud accepteres det, at K/S Thorup-Sletten kan 
gennemføre alle nødvendige dispositioner i forbindelse med udviklingen og etablering af parken. 

Ved underskrift accepteres endvidere vedtægter for K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug, herunder 
at der er en indirekte og begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser over for tredjemand 
med et beløb svarende til den erhvervede kommanditanparts forholdsmæssige andel af 
indskudskapitalen samt den til enhver tid gældende andel af indestående overskud i selskabet.  

Tillige accepteres det, at den siddende bestyrelse i K/S Thorup-Sletten foretager alle nødvendige 
dispositioner i forbindelse med udvikling og etablering af Vindpark Thorup-Sletten.  

 ---oOo--- 

Jeg erklærer hermed: 

- på tro og love korrektheden af oplysninger afgivet i dette købstilbud, og 

- at have modtaget og læst følgende materiale: 

o Indbydelse til køb af vindmølleanparter med bilag 
o Revisorerklæring 
o Stiftelsesdokument og vedtægter for K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug 

 

Dato:      /       2019 

 

 

_________________________ 
Underskrift 
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