
Tegningsaftale  

Undertegnede 

Navn:  ________________________________________________________________________________  

Adresse:  ______________________________________________________________________________  

By:  __________________________________________________________________________________  

Cpr. nr.  _______________________________________________________________________________  

Tlf.:  __________________________________________________________________________________  

E-mail:  _______________________________________________________________________________  

Bankkonto: Reg. Nr. ________ konto nr.  ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

   

Tabel 1 

 

 

Bopæl indenfor 4,5 km til nærmeste vindmølle:      ja ___ nej ___  

Bopæl i Brønderslev Kommune jf. tegningsindbydelsen i tegningsperioden:  ja___ nej ___  

Tegner sig herved for ______ andele á 4.100 kr. á 1.000 kWh jf. køberetsordningen til Øster Linderup Vindmøllelaug I/S.  
 
Indskud der skal betales ved tegning af andele x DKK 50 pr. andel á 1.000 kWh _______________kr. 
(Eksempel. 20 andele x DKK 50 = DKK 1.000,-)  
 
 

Restbeløb 4.050 kr. pr. andel opkræves når bestyrelsen finder det nødvendigt  
 
Eventuel negativ afvigelse finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet og dernæst ved låneoptagelse.  
Beløbet forfalder med i alt _______________ kr. i forbindelse med tegningen og skal indbetales til deponerings konto i Spar Nord 
(reg: 9226 konto: 4579710506) senest den 10. januar 2013. Ved indbetaling anføres det fulde navn som tekst.  
 
Den daglige ledelse i lauget bemyndiges til at måtte optage byggelån og foretage nødvendige dispositioner i forbindelse med 
etablering af vindmøllelauget. Dette er beskrevet i udbudsmaterialet. Ved min underskrift bekræftes, at jeg accepterer 
interessentskabets vedtægter og udbudsmaterialet jf. køberetsordningen samt at jeg har modtaget og gennemlæst 
interessentskabets vedtægter og udbudsmaterialet. Tegning og erhvervelse af andele er betinget af rettidig indbetaling. 
Idet køb af andele i et vindmøllelaug indebærer som enhver anden erhvervsmæssig investering en vis risiko, da det faktiske 
økonomiske resultat kan afvige fra prognoserne i såvel positiv som negativ retning. Jysk Vindenergi ApS tilråder derfor, at 
investeringen drøftes og gennemgås af egne rådgivere.  

Tegningsaftalen, med alle felterne skal være udfyldte. Dokumentation for indbetaling skal være modtaget hos Nielsen & Christensen 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hasseris Bymidte 6, DK-9000 Aalborg senest den 10. januar 2013 kl. 14.00. Der accepteres 
ingen forbehold eller tegning via fuldmagt. 

 
 
_____________________ den _______ / _______ 20___ 
Sted 
 
_________________________________________________  
Underskrift 

 

 

 

Naboordningen (tabel 1) 
Naboer som har bopæl 0 – 1.500 m. fra nærmeste mølle iht. kort med afstandscirkler har mulighed for at købe 
nedenstående antal andele med 50% rabat. Dette gælder kun én gang pr. husstand. Rabatten tilbagebetales af  
Jysk Vindenergi 5 arbejdsdage efter restbeløb 4.050 kr. pr. andel er indbetalt. 

 
Bopæl indenfor 0-750 m. kan købe de første 25 andele á 1.000 kWh med 50% rabat 
Har bopæl indenfor 750 m. til nærmeste vindmølle:     ja ___ nej ___  

Bopæl mellem 750 – 1.000 m. kan købe de første 15 andele á 1.000 kWh med 50% rabat 
Har bopæl mellem 750 og 1.000 m. til nærmeste vindmølle:   ja ___ nej ___  

Bopæl mellem 1.000-1.250 m. kan købe de første 10 andele á 1.000 kWh med 50% rabat 
Har bopæl mellem 1.000 og 1.250 m. til nærmeste vindmølle:    ja ___ nej ___  

Bopæl mellem 1.250-1.500 m. kan købe de første 5 andele á 1.000 kWh med 50% rabat 
Har bopæl mellem 1.250 og 1.500 m. til nærmeste vindmølle:    ja ___ nej ___  

 

  

 

Sendes til:  
 
Nielsen og Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Statsautoriseret revisor Johnny V. Jensen  
Hasseris Bymidte 6 
9000 Aalborg 

 


