
Stakroge Vindkraft I/S 
TEGNINGSAFTALE 

Undertegnede: 
 Navn:   ________________________________________ 
 Adresse:  ________________________________________ 
 By:  ________________________________________ 
 Cpr.nr.  ________________________________________ 
 Tlf.:           ________________________________________ 
 E-mail:  ________________________________________ 
           Bankkonto: reg. nr. ________  konto nr. _________________ 
          Bopæl indenfor 4,5 km. fra nærmeste vindmølle:   ja ___  nej ___ 
            Bopæl udenfor 4,5 km. fra nærmeste vindmølle  
            men i den øvrige del af Herning Kommune:   ja ___  nej ___ 

 Bopæl har været gældende i hele tegningsperio- 
            den fra den 13. september til den 9. november 2017: ja ___  nej ___ 
    
tegner sig herved for ____ andele a´ 3.000,- kr. pr. 1.000 kWh i alt ________________,-kr. i Stakroge 
Vindkraft I/S. Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris på etablering af vindmøllerne. Eventuel 
negativ afvigelse finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet, og dernæst ved 
låneoptagelse. 
 
Beløbet forfalder med kr. 3.000 pr. andel eller i alt _____________ kr. i forbindelse med tegningen og 
skal indbetales til laugets konto i Jyske Bank (reg.: 7139 og konto: 1030096) senest den 9. november 
2017 kl. 16:00. Ved indbetaling anføres det fulde navn som tekst. 
 
Den daglige ledelse i lauget bemyndiges til at måtte optage eventuelt byggelån samt foretage 
nødvendige dispositioner i forbindelse med etablering af vindmøllelauget som beskrevet i indbydelsen. 
Ved min underskrift bekræftes, at jeg accepterer interessentskabets vedtægter, herunder at der er 
personlig og solidarisk hæftelse. 
 
Det er en forudsætning for nærværende køberet, at forslaget med 5 stk. 3,45/3,6 MW vindmøller med 
en maksimal totalhøjde på ca. 150 meter ved Stakroge bygges. Såfremt der ikke bygges vil der efter 
modregning af andelen af omkostningen til myndighedsbehandlingen, blive tilbagebetalt det resterende 
beløb af indbetalingen på DKK 3.000 pr. andel. 
 
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. 
Stakroge Vindkraft I/S tilråder derfor, at investeringen drøftes og gennemgås af egne rådgivere. 
 
Tegningsaftalen, hvor alle felterne skal være udfyldte, skal sammen med dokumentation for indbetaling 
være modtaget hos Revisionsfirmaet Ole Vestergaard, Bakkevænget 16, 8990 Fårup eller pr. mail til 
har@olv.dk senest den 9. november 2017 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 13. september 
2017 og som har bopæl indenfor 4,5 km fra nærmeste vindmølle eller i Herning Kommune. Selskaber og 
virksomheder kan ikke tegne andele jf. VE-loven. Der henvises til beskrivelsen i indbydelsen til køb af 
andele. Jeg erklærer  

• at have modtaget følgende materiale:  
o Indbydelse til køb af vindandele 
o Vedtægter for Stakroge Vindkraft I/S 

• at min angivne bopæl er lovligt registeret i overensstemmelse med CPR-loven 
 
Dato _____________ 2017        ____________________________________________ 
                                  (underskrift) 


	Stakroge Vindkraft I/S

