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Bilag  9 til  Udbudsmateriale  for  udbud  af  andele  i Torp  Vind  I/S

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  potentielle  laugsdeltagere  i Torp  Vind  I/S

Vi  har  fået  til  opgave  at  afgive  erklæring  om  hvorvidt  udbud  af andele  i Torp  Vind  I/S

overholder  kravene  i henhold  til  Lov  om  fremme  af vedvarende  energj  § 14,  stk.  5.

Vores  konklusion  i erklæringen  udtrykkes  med  høj  grad  af sikkerhed.

Vores  erklæring  er udelukkende  udarbejdet  til  brug  for  vurdering  af  om  det  lovpligtige

udbud  af andele  i Torp  Vind  I/S  opfyldex  betingelserne  i Lov  om  fremme  af vedvarende

energi  § 14,  stk.  5, og  kan  ikke  anvendes  til  andre  formål.

Udbydernes  ansvar

Udbyderne  har  ansvaret  for  overholdelse  af  betingelserne  i henhold  til  Lov  om  fremme

af vedvarende  energi  § 14,  stk.  5.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er på grundlag  af vores  undersøgelser  at afgive  en konklusion  om,

hvorvidt  udbud  af andele  i Torp  Vind  I/S overholder  kravene  i Lov  om fremme  af

vedvarende  energi  § 14,  stk.  5.

Vi har udført  vores  undersøgelser  i overensstemmelse  med  den internationale

standard  om  andre  erklæringsopgaver  med  sikkerhed  end  revision  ener  gennemgang

af historiske  finansielle  oplysninger  og  yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning

med  henblik  på  at  opnå  høj grad  af  sikkerhed  for  vores  konklusion.

Vi  er underlagt  den  internationale  standard  om  kvalitetsstyring  og  anvender  således

et  omfattende  kvalitetsstyringssystem,  herunder  dokumenterede  politikker  og

procedurer  vedrørende  overholdelse  af etiske  krav,  faglige  standarder  og gældende

krav  i lov  og øvrig  regulering.

Vi  har  overholdt  kravene  til  uafhængighed  og andre  etiske  krav  i FSR -  danske

revisorers  retningslinjer  for  revisors  etiske  adfærd,  der  bygger  på  de grundlæggende

principper  om  integritet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og  fornøden  omhu,

fortrolighed  og  professionel  adfærd.

Vores  arbejde  har  omfattet  forespørgsler  samt  vurdering  og stikprøvevis  undersøgelse

af den  information,  vi  har  modtaget.
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Konklusion

Det  er vores  opfattelse,  at

1)  projektet  opfylder  betingelserne  i Lov  om  fremme  af  vedvarende  energi  § 13,  stk.  5,

idet  projektet  udbydes  i en selvstændig  juridisk  enhed,  Torp  Vind  I/S,  samt  at

oplysninger  om  i hvilket  omfang  virksomheden  kan  stifte  gæld  fremgår  af

vedtægterne,

2) omfanget  af  hæftelsen  er oplyst  i udbudsmaterialet  i overensstemmelse  med  Lov

om  fremme  af  vedvarende  energi  § 14,  stk.  1, jf. oplysningen  i afsnit  3 i

udbudsmaterialet,

3) prisen  på  de udbudte  ejerandele  på  2.100  kr. pr. andel  er opgjort  til  kostpriseri

henhold  til  Lov  om  fyernme  af vedvarende  energi  § 14,  stk.  4,

4) ejerandele  udbudt  til  salg  gennem  køberetsordningen  ikke  stines  dårligere  end

andre  andele  i virksomheden,  Lov  om  fremme  af  vedvarende  energi  Ø 17,  stk.  1,

og

5) økonomiske  forhold  i øvrigt  vurderes  tilfredsstillende  belyst,  idet  der  henvises  til

vores  erklæring  om  budgetterne  mv.  vedlagt  som  Bilag  10  til  udbudsmaterialet.

Lemvig,  den  30. juni  2020

Beierholm

Statsautoriseret  revisionspartnerselskab

Richard  Hyldgaard  Hansen

statsautoriseret  yevisor
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