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K/S VINDPARK AALESTRUP LAUG
TEGNINGSTILSAGN

Undertegnede:
Navn:
______________________________________________
Adresse:
______________________________________________
By:
______________________________________________
Cpr.nr.:
______________________________________________
Tlf.nr.:
______________________________________________
E-mail:
______________________________________________
Bankkonto
Reg.nr.:________ Konto nr: _____________________
Fast bopæl indenfor 4,5 km til nærmest mølle (sæt kryds):
Ja ___ Nej ___
Fast bopæl i Vesthimmerlands Kommune i tegningsperioden: Ja ___ Nej ___
afgiver herved tilbud om at ville tegne i alt _____ anparter mod et indskud på
DKK 1.228 pr. anpart, i alt DKK ________ i K/S Vindpark Aalestrup Laug.
Vilkårene herfor er følgende:
Alle de ovenfor angivne oplysninger, herunder navn, adresse m.v., skal være
angivet for at tilbuddet om tegning anses for gyldigt.
Tegning af anparter i K/S Vindpark Aalestrup Laug sker i overensstemmelse
med VE-lovens (lov nr. 1392 af 27. december 2008 med senere ændringer)
Køberetsordning.
Kapitalbehovet (anskaffelsessummen) for en vindmølle med fundament m.v.
er budgetteret til i alt DKK 21.050.000 ekskl. moms, hvilket svarer til i alt
DKK 3.070 pr. anpart.
Baggrunden herfor er en beregnet produktion på 1.000 kWh pr. år, jf. VElovens kapitel 2, hvor andelsprisen udregnes ved at dividere den beregnede
produktion af elektricitet med den samlede projektpris på etablering af
vindmølleprojektet.
Indbetaling fra deltagerne forventes at udgøre 40 % af det samlede kapitalbehov, mens der forventes optaget lån i pengeinstitut på 60 % af det samlede
kapitalbehov.
Beløbet på DKK 1.228 pr. anpart forfalder med 1/3 svarende til DKK 409 pr.
anpart eller i alt DKK ________ i forbindelse med fremsendelse af nærværen-

de tilbud og skal indbetales til K/S Vindpark Aalestrup Laug’ konto i Spar
Nord Bank A/S, reg.nr.: 9815 , konto nr. 4574600168 senest mandag den
2. august 2010 . Ved indbetaling anføres det fulde navn og første 6 cifre i
CPR-nr. som tekst.
Udstedelsen og accepten af tegnede anparter i K/S Vindpark Aalestrup Laug
vil ske på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes til umiddelbart
efter det tidspunkt, hvor Vesthimmerlands Kommune udsteder en byggetilladelse til rejsning af møller, og på dette tidspunkt vil de resterende 2/3 af
tegningsbeløbet på DKK 819 pr. anpart også blive indkaldt. Dette forventes
at ske primo 2011. På generalforsamlingen skal der endvidere stemmes om
valg til ny bestyrelse.
Hvis de resterende 2/3 af tegningsbeløbet på DKK 819 pr. anpart ikke bliver
indbetalt anses den pågældende tegning som værende ugyldig. Der vil i denne situation ikke ske tilbagebetaling af den allerede indbetalte 1/3 af tegningsbeløbet.
Før gennemførelsen af kapitalforhøjelsen giver tegningstilsagnet hverken ret
til at stemme på selskabets generalforsamling eller ret til udbytte. Retten er
uomsættelig og som følge heraf ikke noget omsætningspapir.
Såfremt Aalestrup Vindmøllepark mod forventning ikke bliver til noget på
grund af manglende udstedelse af byggetilladelse, finansiering m.v. vil indbetalte beløb til K/S Vindpark Aalestrup Laug blive tilbagebetalt med fradrag af
fællesudgifter til realisering af Vindpark Aalestrup. K/S Vindpark Aalestrup
Laug er forpligtet til at betale sin forholdsmæssige andel af alle fællesudgifter
til Vindpark Aalestrup.
I den forbindelse er der budgetteret med DKK 50, pr. anpart, indtil Vesthimmerlands Kommunes forventede udstedelse af byggetilladelse til at etablere Vindpark Aalestrup.
Ved underskrift accepteres det i øvrigt, at den siddende bestyrelse i K/S
Vindpark Aalestrup Laug foretager alle nødvendige dispositioner i forbindelse
med udvikling og etablering af Vindpark Aalestrup, herunder opnåelse af det
fornødne plangrundlag, myndighedsgodkendelser, valg af mølletype, køb af
mølle(r), hjemtage anlægsfinansiering og optage lån i forbindelse med en
eventuel mellemfinansiering af moms ved købet samt dækning af eventuel
(negativ) afvigelse til anlægsbudget etc., samt styring af byggeproces, idriftsættelse etc. Dette sikrer kontinuitet samt muliggør stordriftsfordele.
Ved underskrift bekræftes det endvidere, at K/S Vindpark Aalestrup Laug’
vedtægter accepteres, herunder at der er en indirekte og begrænset hæftelse
for selskabets forpligtigelser over for tredjemand med et beløb svarende til
den for den tegnede kommanditanpart forholdsmæssige andel af indskudskapitalen, med fradrag af senere kontante indbetalinger og med tillæg af den
til enhver tid i selskabet eventuelt opsparede overskudsandel.
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Tegningstilsagnet, hvor alle felterne skal være udfyldt, skal sammen med
dokumentation for indbetaling være modtaget hos Advokatfirmaet Henrik
Christensen og Partnere, att.: Jane Toft, Algade 31, 9000 Aalborg senest
mandag den 2. august 2010 kl. 16.00.
Der accepteres ingen forbehold eller tegning via fuldmagt.
Der er 14 dages fortrydelsesret på tegning af anparter regnet fra tilbuddet
om at tegne anparter er fremsendt til Advokatfirmaet Henrik Christensen &
Partnere I/S. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, hvorefter tilbuddet om tegningen
vil blive annulleret og det allerede erlagte indskud refunderet.
Jeg erklærer, at have modtaget og læst følgende materiale:
Dato:

Indbydelse til køb af vindmølleanparter med bilag.
Revisorerklæring
Vedtægter for K/S Vindpark Aalestrup Laug

/

- 2010

__________________________
Underskrift
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