OFFENTLIGT MØDE OM VINDMØLLE PÅ VINDMØLLEGRUNDEN VED IKEA
Høje Tåstrup Kommune har d. 23. september 2010 givet tilladelse til opførelse af vindmølle på
Vindmøllegrunden, beliggende mellem Hveen Boulevard og Dybendal Allé, nord for Helgeshøj Allé
(Matrikel 9i). Som et resultat heraf igangsætter IKEA opførelsen af en ny vindmølle som erstatning
for de tre eksisterende vindmøller, som står på grunden.
Mølleopstilleren, IKEA Ejendomme ApS, indkalder derfor til offentligt informationsmøde om
projektet.
Mødet afholdes
Tirsdag d. 21. december 2010 kl. 19:00 i IKEAs varehus, beliggende Mårkærvej 15, 2630
Tåstrup
På mødet vil der blive redegjort nærmere om køberet til vindmølleandele for lokale borgere.
I Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der optaget bestemmelser om køberet.
På initiativ af IKEA Ejendomme ApS stiftes IKEA Vindmøllelaug I/S.
Planen er at opføre en vindmølle på Vindmøllegrunden, som IKEA Vindmøllelaug I/S kommer til at
eje. Der udbydes 316 vindmølleandele, som koster DKK 5.600 pr. andel, hvoraf DKK 5.600 skal
indbetales i forbindelse med tegningen.
Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko for tab. Det er IKEA
Vindmøllelaug I/S, som alene har både risiko for tab og chance for gevinst.
Overfor tredjemand, hæfter interessenterne direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for
interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i
interessentskabet. I forbindelse med etableringen af vindmøllen kan der opstå behov for
mellemfinansiering af moms, ligesom der kan blive behov for en byggekredit til finansiering af
negative afvigelser i forhold til anlægsbudgettet.
Køberetten til vindmøllelauget er tiltænkt lokalbefolkningen i hele Høje Tåstrup Kommune jf.
bestemmelserne i VE-loven. Personer over 18 år, som har til huse indenfor en radius af 4,5 km. fra
vindmøllen, udanset bopælskommune, har forkøbsret.
Der kan tegnes andele på en særlig blanket ”Tegningsaftale” i perioden fra annonceringen den 7.
december 2010 og frem til den 4. januar 2011 kl. 16:00.
Tegningsaftalen kan sammen med tegningsindbydelse, revisorerklæring, revisorredegørelse og
vedtægter rekvireres på telefon 43 59 08 64 eller via henvendelse på e-mail til
jonas.engberg@ikea.com. Endvidere kan materialet rekvireres på informationsmødet.
Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som fremsendes til Revisionsfirmaet KPMG,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Borups Allé 177, Postbox 250, 2000 Frederiksberg. Sammen
med tegningsaftalen skal vedlægges dokumentation på, at beløbet på DKK 5.600 pr. andel er
indbetalt på interessentskabets konto, som fremgår af tegningsaftalen. Tegningsaftalen anses for
ugyldig, såfremt den ikke er modtaget senest den 4. januar 2011 eller der ikke er vedlagt
dokumentation for indbetaling af DKK 5.600 pr. andel for de tegnede andele.
De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på informationsmødet.
Alle er velkomne

