
 

K/S VINDPARK BLÆSBJERG LAUG 
- 

TEGNINGSTILSAGN 
 
 
Undertegnede: 
 
Navn:  ______________________________________________ 

Adresse:    ______________________________________________ 

By:   ______________________________________________ 

Cpr.nr.:  ______________________________________________ 

Tlf.nr.:   ______________________________________________ 

E-mail:   ______________________________________________ 

Bankkonto  Reg.nr.:________      Konto nr: ____________________ 

 

Fast bopæl indenfor 4,5 km til nærmeste mølle (sæt kryds):  Ja __    Nej __ 

Fast bopæl i Holstebro Kommune i tegningsperioden:  Ja __    Nej __ 

 

Afgiver herved tilbud om at ville tegne i alt _______ anparter mod et indskud på DKK 3.150,00 
pr. anpart, i alt DKK _________ i K/S Vindpark Blæsbjerg Laug. 

 

Vilkårene herfor er følgende: 

Alle de ovenfor afgivne oplysninger, herunder navn, adresse m.v., skal være afgivet for, at 
tilbuddet om tegning anses for gyldigt. 

Tegning af anparter i K/S Vindpark Blæsbjerg Laug sker i overensstemmelse med reglerne for 
køberetsordningen fastsat i VE-loven (Lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016). 

Kapitalbehovet (anskaffelsessummen) for én vindmøller med fundament m.v. er budgetteret til 
i alt DKK 31.011.750,00 ekskl. moms, hvilket svarer til i alt DKK 3.150,00 pr. anpart. 

Beløbet på DKK 3.150,00 pr. anpart forfalder til betaling i alt DKK _________ ved 
tegningsfristens udløb fredag den 3. januar 2018, kl. 16.00. Indbetaling skal ske på K/S Vindpark 
Blæsbjerg Laugs konto, Reg.nr. 4387 Konto nr. 0012451008 i Danske Bank og mærkes med 
indbetalerens navn og fødselsdato. 

Såfremt Vindpark Blæsbjerg mod forventning ikke realiseres vil indbetalte beløb til K/S Vindpark 
Blæsbjerg Laug blive tilbagebetalt med fradrag af en forholdsmæssig andel af udgifterne, indtil 
tidspunktet hvor projektet opgives.  

Ved underskrift af nærværende Tegningstilsagn accepteres det, at Eurowind Project A/S kan 
gennemføre alle nødvendige dispositioner i forbindelse med udviklingen og rejsningen af 
vindmøllen. 



 

Ved underskrift accepteres endvidere vedtægter for K/S Vindpark Blæsbjerg Laug, herunder at 
der er en indirekte og begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser over for tredjemand med 
et beløb svarende til den for den tegnede kommanditanparts forholdsmæssige andel af 
indskudskapitalen, med tillæg af den til enhver tid i selskabet eventuelt opsparede 
overskudsandel.  Endvidere accepteres det, at den siddende bestyrelse i K/S Vindpark Blæsbjerg 
Laug foretager alle nødvendige dispositioner i forbindelse med udvikling og etablering af 
Vindpark Blæsbjerg.  

Det udfyldte tegningstilsagn skal sammen med dokumentation for indbetaling være modtaget 
hos Martinsen Ringkøbing Skjern, Att.: Jette Jensen, Østergade 130, 6900 Skjern eller på e-
mail: jej@martinsen.dk senest den 3. januar 2018, kl. 16.00. 

Der accepteres ingen forbehold eller tegning via fuldmagt. 

Der er 14 dages fortrydelsesret på tegning af anparter – regnet fra tegningstilsagnet er fremsent 
til Martinsen Ringkøbing Skjern. Dog er det ikke muligt at fortryde sit tilbud om at tegne anparter 
efter tegningsfristens udløb, uanfægtet af at der ikke er gået 14 dage. Fortrydelsesretten 
udnyttes ved at give meddelelse til Martinsen Ringkøbing Skjern, hvorefter Tegningstilsagnet 
annulleres, og det allerede erlagte indskud refunderes. 

Jeg erklærer at have modtaget og læst følgende materiale: 

- Indbydelse til køb af vindmølleanparter med bilag. 
- Revisorerklæring 
- Stiftelsesdokument og vedtægter for K/S Vindpark Blæsbjerg Laug 

 

 

Dato:      /       201__ 

 

 

_________________________ 
Underskrift 

mailto:jej@martinsen.dk

