
INDBYDELSE TIL KØB AF EJERANDELE 
 

I FÆBÆK VINDMØLLELAUG I/S 
 
Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt ved Fæbækvej 
23 
 
I anledning af den af Langeland kommune offentliggjorte landzonetilladelse 
vedrørende opførelse af 1 stk. 500 kw Nordtank vindmølle ved Fæbækvej 23 
med en totalhøjde på 50 meter, indbyder mølleopstilleren Peter Lørup, hermed 
til køb af ejerandele i Fæbæk Vindmøllelaug I/S 
 
DER UDBYDES 221 VINDMØLLEANDELE 
 
Der udbydes 20% af andelene i Fæbæk Vindmøllelaug I/S . Anparterne kan 
erhverves til kostpris på DKK 2250 pr. anpart. Der skal i forbindelse med 
tegningen indbetales det fulde beløb på møllelaugets konto. 
 
Som ved enhver anden investering, er der en erhvervsmæssig risiko., Fæbæk 
Vindmøllelaug I/S organisere som et interessantskab, hvor deltagerne 
(interessanterne) indskyder hele andelsprisen, som tilsvarer de omkostninger, 
der er forbundet med etableringen af møllen. Der vil således ikke være gæld i 
møllelauget. Evt. gældsstiftelse sker i overensstemmelse med vedtægterne for 
Fæbæk Vindmøllelaug I/S. Interessenterne hæfter overfor tredjemand  direkte, 
solidarisk, personligt og ubegrænset  
 
Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand 
af højst 4,5 km fra møllen i vindmølleprojektet, har fortrinsret til køb af 50 
andele i Fæbæk Vindmøllelaug I/S, jf.  VE-lovens § 15. Derudover har alle 
beboere i Langeland Kommune ret til at købe andele.  
Udbuddet sker i henhold til køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende 
energi. For nærmere information om køberetsordningen henvises til 
www.koeberetsordningen.dk 
 
Andelene tegnes på en særlig blanket ”Tegningstilsagn”, i perioden fra Tirsdag 
den–17/9-2013 til tirsdag den 12/11-2013 kl. 16.00 
 
Der afholdes hermed et tegningsmøde onsdag d.  2/10 - 013 kl. 19.00 i 
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, 5900 Rudkøbing. 
 
Tegning sker ved udfyldelse af tegningstilsagnet, som fremsendes til 
rådgivningsfirmaet Fyns Energigruppe ApS att: Jacob Friis, Lunden 68, 5320 
Agedrup. Sammen med tegningstilsagnet skal vedlægges dokumentation for, at 
beløbet på DKK 2250 pr. anpart er indbetalt på Fæbæk Vindmøllelaug I/S konto.  
 
Indbetalingen skal mærkes navn og fødselsdato, og dette tjener til identifikation 
af indbetalingen. 

http://www.koeberetsordningen.dk/


Opmærksomheden henledes på, at tegningstilsagnet anses for ugyldig, såfremt 
den ikke er modtaget senest den 12/11 2013 kl. 16.00 eller der ikke er vedlagt 
dokumentation for indbetaling af DKK 2250 pr. anpart for de tegnede anparter.  
 
Der henvises i det hele til indbydelsen til køb af vindmølleanparter, herunder 
tegningstilsagnet m.v. Tegningstilsagnet kan sammen med indbydelse til køb af 
vindmølleanparter, revisorerklæring og vedtægter rekvireres ved henvendelse 
på www.vm-faebaek.dk 
 


