
Tendrup Vestermark Vindkraft I/S  
Tegningsaftale 

Undertegnede 

Navn  

Adresse  

By  

CPR-nr.  

Telefon  

E-mail  

Bankkonto Reg.nr. Konto.nr. 

 

Bopæl inden for 4,5 km fra nærmeste vindmølle Ja Nej 

Bopæl uden for 4,5 km fra nærmeste vindmølle, men i den øvrige del af 
Odder Kommune 

Ja Nej 

Bopæl har været gældende i hele tegningsperioden fra den 15. novem-
ber 2017 og frem til 10. januar 2018 

Ja Nej 

 

Tegner sig herved for                  andele a 3.000 kr. pr. 1.000 kWh i alt                   kr. i Tendrup Vestermark 
Vindkraft I/S. Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris på etablering af vindmøllen. Eventuel nega-
tiv afvigelse finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet, og dernæst ved låneoptagelse. 

Indskud fra interessenterne betales med 3.000 kr. ved tegningen. 

I forbindelse med tegning af andele skal der senest den 10. januar 2018 indbetales 3.000 kr. pr. andel til 
interessentskabets bankkonto. Ved overtegning af de udbudte andele vil indbetalte beløb på overtegnede 
andele blive tilbagebetalt. 

Såfremt projektet ikke gennemføres, uanset årsag, er investor forpligtiget til at betale en forholdsmæssig 
andel af de hidtil afholdte omkostninger. 

Beløbet forfalder med 3.000 kr. pr. andel eller i alt                          kr. i forbindelse med teg-
ningen og skal indbetales til laugets konto i Spar Nord (reg.nr. 9233 konto nr. 
2330076693) senest den 10. januar 2018. 

I tilfælde af at udbuddet bliver overtegnet, vil de overtegnede andele ned til de endeligt tildelte andele 
blive tilbagebetalt.  

 

 

 

Den daglige ledelse i Tendrup Vestermark Vindkraft I/S bemyndiges til at måtte optage lån til mellemfi-
nansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektom-
kostninger overstiger interessenternes kontante indskud, samt foretage nødvendige dispositioner i for-
bindelse med etablering af vindmøllelauget som beskrevet i udbudsmaterialet. Ved min underskrift 

http://reg.nr/


bekræftes, at jeg accepterer interessentskabets vedtægter, herunder, at der er direkte 
solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. 

 
Det er en forudsætning for nærværende køberet, at forslaget med 2 stk. 2,2 MW Vestas V100 vindmøller 
med en maksimal totalhøjde på 125 meter i Tendrup Vestermark etableres. 

Køb af andele i et vindmøllelaug indebærer som enhver anden erhvervsmæssig investe-
ring en vis risiko, idet det faktiske økonomiske resultat kan afvige fra budgettet i såvel 
positiv som negativ retning. Tendrup Vestermark Vindkraft I/S tilråder derfor, at investe-
ringen drøftes og gennemgås af egne rådgivere. 

Tegningsaftalen, hvor alle felter skal være udfyldt, skal sammen med dokumentation for 
indbetaling være modtaget hos Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV eller pr. 
mail til jesper@windestate.com senest den 10. januar 2018 kl. 16.00. Der accepteres ingen 
forbehold eller tegning via fuldmagt. 

Retten til at kunne tegne andele gives til myndige personer, som er fyldt 18 år senest den 
10. januar 2018 og som har bopæl inden for en radius af 4,5 km fra opstillingsstedet eller i 
Odder Kommune. Selskaber og virksomheder kan ikke tegne andele jf. VE-loven. Der hen-
vises til beskrivelsen i indbydelsen til køb af andele. 

Investor erklærer 

 at have modtaget følgende materiale: 
- Udbudsmateriale til Tendrup Vestermark Vindkraft I/S 
- Vedtægter for Tendrup Vestermark Vindkraft I/S 

 at min angivne bopæl er lovligt registreret i overensstemmelse med CPR-loven. 

  

Dato _______/_______      ________________________________ (underskrift) 
 

mailto:jesper@windestate.com

