
Offentligt møde Om køberet til andele i ny søby 
Vindmøllepark Vindmøllerne, sOm udbydes i

skiftekær  
Vindmøllelaug i/s
I anledning af det af Svendborg Kommune vedtagne kom-
muneplantillæg og Lokalplan med tilhørende afgørelse om 
ikke VVM-Pligt, vedrørende opførelse af 2 vindmøller vest for 
Bjerreby på Tåsinge i Svendborg Kommune inviterer vindmølle-
opstillerne, Ny Søby Vindmøllepark (bygherrer, hhv. Belt Electric 
og Skiftekær Vindmølle Aps) hermed til offentligt informati-
onsmøde om køberet. 

tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00
mødet afholdes i taasinge forsamlingshus, 

elvira madigansvej 41, landet, 5700 svendborg.
På mødet vil der blive redegjort nærmere om køberetten til vindmølleandele 
for lokale borgere. 

I lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der optaget bestem-
melser om køberet. Yderlig information om VE-lovens køberetsordning kan 
findes på www.koeberetsordningen.dk

Der er nu mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt på initiativ 
af Belt Electric og Bioselect - Skiftekær Økologi. Der opføres 2 vindmøller vest 
for Bjerreby i Svendborg Kommune, hvor Skiftekær Vindmøllelaug I/S kom-
mer til at eje én af de to vindmøller. 

Der udbydes via køberetsordningen samlet 1.245 vindmølleandele ud af vind-
møllens 3.157 andele. Med en budgetteret anlægssum på DKK 11.419.039 
bliver der en andelspris på DKK 3.617 pr. anpart. 

Kapitalgrundlaget i vindmøllelauget til dækning af anlægssummen er 
opgjort som følger:
Anlægssum     DKK 11.419.039
DLR kreditforeningslån    DKK    6.000.000
Til dækning af interessenter ved kontant indskud DKK    5.419.039
Det kontante indskud pr. andel er oprundet til DKK            1.750

Et eventuelt overskydende beløb returneres, når investeringen er endeligt 
opgjort.

Det fulde beløb skal indbetales i forbindelse med tegningen. Når udbuddet 
er afsluttet, og andelene er endelig fordelt mellem de købeberettigede, som 
ønskede at bruge køberetten, vil evt. overskydende indbetaling blive tilbage-
betalt via bankoverførsel.

Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko for at tabe 
penge. Skiftekær Vindmøllelaug I/S deltager på lige vilkår med mølleopstille-
ren i projektet både med hensyn til risiko for tab og muligheden for gevinst. 

Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for 
inter essentskabets forpligtelser. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til 
genstand for kreditorforfølgning for gæld, der er interessentskabet uved-
kommende. Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen.
Andelene, som udbydes via køberetsordningen til vindmøllelauget, er til-
tænkt personer over 18 år med bopæl i Svendborg Kommune jf. bestemmel-
serne i VE-loven. Befolkningen indenfor en radius af 4,5 km fra den nærme-
ste vindmølle har dog en forkøbsret på de første 50 andele.
  
Der er mulighed for at se kortmateriale på www.lemvig-landbo.dk under 
ikonet Skiftekær Vindmøllelaug I/S 

Der kan tegnes andele på hjemmesiden www.lemvig-landbo.dk under ikonet 
Skiftekær Vindmøllelaug I/S i perioden fra den fra 17. oktober kl. 14:00 og 
frem til 12. december 2017, kl. 14:00 
 
På hjemmesiden kan der hentes tegningsindbydelse, revisorerklæring, revi-
sorredegørelse og vedtægter. Endvidere kan materialet rekvireres på infor-
mationsmødet eller ved henvendelse på tlf. 9663 0591.

Tegningen sker ved udfyldelse af tegningsaftalen på hjemmesiden. Desuden 
skal beløbet pr. andel, DKK 1.750, indbetales til interessentskabets konto, som 
fremgår på hjemmesiden, når der er tegnet andele. Tegningsaftalen anses for 
ugyldig, såfremt den ikke er modtaget den 12. december 2017 kl. 14.00, eller 
der ikke er indgået DKK 1.750 i alt pr. andel for de tegnede andele senest den 
13. december 2017. 

de nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på
informationsmødet den 7. november 2017.
 

alle er velkomne. 


