
 

 

 
 

Aasted Vindkraft I/S 
TEGNINGSAFTALE 

Undertegnede: 
  
 Navn:  _____________________________________ 

 Adresse: _____________________________________ 

 By: _____________________________________ 

 Cpr. Nr.: _____________________________________ 

 Tlf.: _____________________________________ 

 E-mail: _____________________________________ 

 Bankkonto Reg. nr. ______ konto nr. ________________ 

 Bopæl indenfor 4,5 km til nærmeste vindmølle ja___ nej___ 

 Bopæl i Skive Kommune i tegningsperioden ja___ nej___ 

 

Tegner sig herved for _____ andele á 3.600,- kr pr. 1000 kWh i alt ______________,- kr i Aasted Vindkraft 
I/S. Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris på etablering af vindmøllen. Eventuel negativ afvigelse 
kan umiddelbart kun dækkes, hvis der eventuelt skulle være overskydende midler som følge af, at de 
budgetterede udgifter bliver mindre end forudsat i budgettet. 
 
Beløbet forfalder med kr. 3.600,- pr. andel eller i alt ____________ kr. der skal være indbetalt til laugets 
konto i  Jyske Bank A/S Algade 2, 7900  Nykøbing Mors, reg. nr. 9100 kontonummer 450-24-21889, senest 
den 23/10 2012. Ved indbetaling anføres det fulde navn som tekst. Dokumentation herfor fremsendes 
snarest efter indbetaling til LandboThy Att.: Inger Bækkedal, Silstrupparken 2, 7700  Thisted. 
 
Den daglige ledelse i lauget bemyndiges til, at måtte optage byggekredit og foretage nødvendige 
dispositioner i forbindelse med etablering af vindmøllelauget, alt sammen som beskrevet i 
revisorerklæringen. Ved min underskrift bekræftes, at jeg accepterer interessentskabets vedtægter, herunder 
at der er personlig, direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse. 
 
Køb af andele i et vindmøllelaug indebærer som enhver anden erhvervsmæssig investering, en vis risiko, 
idet det faktiske økonomiske resultat kan afvige fra prognoserne, i såvel positiv som negativ retning. Aasted 
Vindkraft I/S tilråder derfor, at projektet og revisorerklæringen drøftes og gennemgås af egne rådgivere. 
 
Tegningsblanketten, hvor alle felterne skal være udfyldte, skal være modtaget hos LandboThy, Att.: Inger 
Bækkedal, Silstrupparken 2,  7700  Thisted, senest den 18/10 2012,  Der accepteres ingen forbehold eller 
tegning via fuldmagt. 
 
 
Jeg erklærer at have haft adgang til følgende materiale: 

●             Udbudsmateriale incl. revisorerklæring 

 ●             Dagsorden for orienteringsmøde  
 ●             Vedtægter for Aasted vindkraft I/S 

 ● Energiproduktionsberegning 

 ● Anlægsbudget 

 ● Investeringsbudget 

 ● Resultatbudget 

 
Dato______ måned ______ 2012 
 
 
 
______________________________________________ 
                 (underskrift)  


