
UDBUDDET

Udbuddets omfatter 3.645 A-aktier i Selskabet. 

Vestforsyning Erhverv A/S’ øvrige aktier i Selskabet 

er ikke en del af Udbuddet.

Udbuddet forestås af Vestforsyning Erhverv A/S, 

CVR. nr. 26 35 06 97.

UDBUDSKURS

A-aktiernes stykstørrelse er nominelt kr. 250. 

A-aktierne udbydes til kurs 526,3158, dvs. en pris 

på kr. 1.315,79 pr. A-aktie.

KØBSPERIODE

Købsperioden løber fra 29. september til og med 

3. december 2018. 

MINIMUMSKØB

Det mindste antal A-aktier en Købsberettigede kan 

købe ved dette Udbud er én A-aktie.

KØB OG BETALING

Undertegnede afgiver dags dato endeligt og 

bindende tilbud om køb af     stk. 

A-aktie(r) i Vestforsyning Vind A/S, CVR nr. 38 77 

47 19.  

Købesummen indbetales til Vestforsyning Erhverv 

A/S på nedenstående konto. Købsaftalen anses 

for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget senest 

3. december 2018 eller der ikke er indgået kr. 

1.315,79 pr. aktie senest den 4. december 2018.*

Købesummen indbetales til Vestforsyning Erhverv 

A/S’ konto i Ringkjøbing Landbobank, konto-

nummer 7670-6550359 med tydelig angivelse af 

CPR-/CVR-nr. og navn.

KØBSSTED OG INDSENDELSE AF BLANKET

Indsendelse skal ske pr. post til: Vestforsyning 

Erhverv A/S, Att: Vindkraft, Nupark 51, 

7500 Holstebro, eller via e-mail til vindkraft@

vestforsyning.dk  i form af en udfyldt og 

underskrevet købsblanket.

KØBSBLANKET
UDBUD AF A-AKTIER

*) Når udbuddet er afsluttet og Aktierne er endeligt fordelt, vil et eventuelt overskydende beløb i forhold til antal erhvervede 

Aktier blive tilbagebetalt via bankoverførsel.



OPLYSNINGER OM KØBER

       

Fulde navn

       

Postnummer og by

       

CPR / CVR-nr.

       

Pengeinstitut

       

Kundenummer (valgfri - står på regning)

       

Gade / vejnummer

       

Telefon / mobil

       

E-mail

       

Reg. nr. og konto nr.

              

Underskrift

Undertegnede erklærer at have gennemgået Udbudsmaterialet inklusive vedtægter og købsblanket. 

Undertegnede bekræfter, at købet sker på baggrund af de informationer, der fremgår af Udbudsmaterialet, 

idet det ikke er tilladt nogle personer at give oplysninger i forbindelse med Udbuddet, der ikke fremgår af 

Udbudsmaterialet. Oplysninger, der ikke er indeholdt i Udbudsmaterialet, kan ikke betragtes som meddelt 

af Vestforsyning Erhverv A/S.


