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Ledelsen i Wind Estate A/S har udarbejdet udbudsmateriale i forbindelse med udbud af vindmølleandele i 
Overgaard Vindkraft I/S efter køberetsordningen i VE-loven. 

Ledelsen i Wind Estate A/S erklærer som ansvarlig for udbudsmaterialet, at oplysninger i udbudsmaterialet dem 
bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for 
fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over Overgaard Vindkraft 
I/S' aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant over de 
rettigheder, der er knyttet til de andele, der udbydes. 

Jeg erklærer, at udbudsmaterialet opfylder reglerne for udbud efter køberetsordningen til lokale borgere af 20% af 
projektet ved opstilling af 2 møller ved Overgaard Vindkraft I/S. 

Udbudsmaterialet indeholder en redegørelse for opførelse og drift af møllerne, beskrivelse af de skattemæssige 
forhold samt budgettet for de kommende 20 driftsår. 

Efter ledelsens opfattelse er budgettet udarbejdet på grundlag af de forudsætninger, som er beskrevet i 
udbudsmaterialet. 

Budgettet er baseret på en række forudsætninger og forventninger, hvor mange af de væsentligste ligger uden for 
ledelsens kontrol og indflydelse. 

Budgettet repræsenterer ledelsens bedste skøn pr. dags dato, omend disse indeholder skøn og udsagn, der er 
behæftet med betydelig usikkerhed. 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra budgettet for den 20-årige investeringsperiode, idet de forudsatte 
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. 

Som det fremgår af udbudsmaterialets oplysninger, vil en eventuel investering i Overgaard Vindkraft I/S give et 
afkast som beregnet under forudsætning af, at de opstillede parametre bliver realiseret. I det omfang, de opstillede 
parametre ikke bliver realiseret, vil dette medføre ændringer i afkastet. Disse ændringer kan i sagens natur være 
væsentlige. 

For investering i Overgaard Vindkraft I/S gælder direkte solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. 
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