Informationsmøde om udbud af
anparter i Slagelse Solcellepark
iht. Køberetsordningen
På baggrund af Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan
2013-2025 har Slagelse Kommune vedtaget lokalplan nr. 1143
med tilhørende VVM-afgørelse vedrørende opførelse af solcellepark mellem Vestmotorvejen og Sorøvej. Med projektet etableres
en solcellepark på et samlet areal på ca. 33 ha og med en samlet
kapacitet på 26,094 MWp. Opstiller har indgået pristillægskontrakt
med Energistyrelsen på 13,988 MWp ud af solcelleparkens
samlede kapacitet. I henhold til VE-lovens regler skal 20% af
denne kapacitet udbydes til interesserede borgere.
Better Energy Slagelse ApS indbyder som opstiller af solcelleparken og projektudbyder hermed alle interesserede til offentligt
informationsmøde om projektet og erhvervelse af anparter heri.

Mødet afholdes torsdag
d. 20. februar 2020 kl. 17:00
i kantinen på Antvorskov Skole,
Sejerøvej 1, 4200 Slagelse.
Udbud af anparter

Udbud af anparter sker gennem et til formålet oprettet
Interessentskab, ”Slagelse Køberetsselskab I/S”, hvori borgere
kan erhverve anparter, og som ejer op til 20% af de 13,988 MWp.
Der udbydes i alt 2.765 anparter til en anpartspris på
DKK 5.116 pr. stk.

Hæftelse

Når der ejes anparter i et I/S hæfter man personligt, solidarisk
og ubegrænset for alle forpligtigelser udadtil over for tredjemand.
I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver
interessent med en del, der svarer til deres antal anparter
i Interessentskabet.

Hvem kan købe anparter

Det er alder og bopæl, der iht. VE-lovens § 15 afgør, om man kan
købe ejerandele i Køberetsselskabet. For at købe andele gennem
udbuddet skal man være over 18 år og enten være bopælsregistreret i CPR-registret eller eje en fritidsbolig, der ligger højest 4,5
km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes,
eller være bopælsregistreret i CPR-registeret eller eje en fritidsbolig i Slagelse Kommune i den periode, hvor udbuddet afholdes.
Ejer af en fritidsbolig skal have ejet boligen i min. 2 år før,
udbuddet annonceres, og må ikke anvende boligen til
erhvervsmæssig udlejning. Købsretten til anparter gælder ikke
virksomheder og kommuner, men kun private personer.

Hvordan erhverves anparter

Udbudsmaterialet kan sammen med
vedtægter for I/S’et og tegningsblanket findes
på hjemmesiden https://koeberetsordningen.dk
eller rekvireres via e-mail til info@betterenergy.dk.
På hjemmesiden https://koeberetsordningen.dk
findes generelle oplysninger om køberetsordningen.

Anparterne kan erhverves i perioden fra annoncering
d. 29. januar 2020 og 8 uger frem til d. 25. marts 2020
ved udfyldelse og indsendelse af tegningsblanketten til
Better Energy Slagelse ApS, Gammel Kongevej 60,
1850 Frederiksberg samt indbetaling af 5.116 kr.
pr. andel til det i udbudsmaterialet oplyste kontonummer.
Køb og indbetalinger, der er modtaget efter udbuddets
afslutning d. 25. marts 2020, betragtes som ugyldige.

