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Salg af andele 
I møllerne ved Vejsnæs 

 
Ærø Vind 4 I/S udbyder hermed andele til salg i de nye møller ved Vejsnæs. 
 
Andelene sælges i 2 runder. 
 
Først udbydes 20 % af andelene 3.600 stk. a 1000 kWh i henhold til ”Lov om fremme af vedvarende energi”. 
Disse tilbydes alle beboer indenfor en radius af 4,5 km fra møllerne. Dette svarer til Store Rise, Lille Rise og 
Dunkær samt fritliggende ejendomme i dette område. For at kunne købe disse andele, skal man have fast 
folkeregister adresse i området og være fyldt 18 år på erhvervelsestidspunktet. 
 
Dernæst udbydes de resterende 80% svarende til 14.400 andele a 1000 kWh. Disse udbydes efter Ærø Vind 4 
I/S’ vedtægter. 
 
Andelspris er: 3.500 kr. (Prisen er den samme for andele, der udbydes efter ”Lov om fremme af vedvarende 
energi” og andele, der udbydes efter  Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter.) 
 
Der indbetales et depositum på 1.000 kr. Det resterende beløb forfalder til betaling når møllebyggeriet starter. 
Ved underskrivelse af køb af andele og indbetaling af depositummet hæfter hver interessent i princippet for det 
totale beløb, som der tegnes andele for. 
 
Ærø Vind 4 I/S er et I/S med solidarisk hæftelse. Denne selskabsform er den samme som  
Ærø Vind 1 I/S bruger. Spørg revisor eller anden rådgiver om omfanget af konsekvenserne og risikoen ved 
deltagelse i et sådan projekt. 
 
Tegningsmateriale, vedtægter og tidsplaner kan ses og hentes på vores hjemmeside:  www.aeroevind4.dk 
eller materialet kan afhentes og alle spørgsmål kan stilles til Energikontoret, Vestergade 70, Ærøskøbing 
telefon: 62521537 eller 20479430  mandag til fredag.  
Energikontoret holder åben i salgsperioden for personlig henvendelse tirsdag 9.00-14.30 og torsdag 9.00-17.30. 
 
Der bliver et fælles informationsmøde om andelssalget i Rise Minihal den 26.05.10 kl.19.00  
 

Salgsperioder: 
 

3.600 stk. indenfor 4,5 km (de 20 %) 
”Lov om fremme af vedvarende energi”.  

12.05.2010 – 09.06.2010 kl. 15 
 
 

De resterende 80 % til hele Ærø 
Ærø Vind 4 I/S’s vedtægter §3. 

25.05.2010 – 21.06.2010 kl. 15 
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