
 
 

Tegningsblanket for aktier 
i 

Mit italienske Slot A/S 
 
Udbud 
Der udbydes til køb og ombygning af Villa Stabbia, som beskrevet i Fase I på 
www.mititalienskeslot.dk , 200 B-aktier nummereret 1 til 200. Aktierne udbydes til kurs 100 med 
pålydende værdi kr. 10.000.  
B-aktionærer har i enhver henseende samme rettigheder, som selskabets A-aktionærer. Stifterne 
har tilsammen tegnet 42 A-aktier á kr. 10.000 og indbetalt kr. 420.000 ved selskabets stiftelse d. 
21. januar 2019. 
 
Udbyder: 
Mit italienske Slot A/S, Jessens Mole 3A, 5700 Svendborg. CVR. 40223258 
 
Tegningsperiode 
Tegningsperioden løber fra den 17. februar 2019 til 1. december 2021 begge dage inkl. 
 
Rettigheder ved tegning af hver B-aktie 

• Medejerskab af Mit italienske Slot a/s 
• Stemmeret, hver aktie én stemme 
• Gratis deltagelse i ”Åbent Slot” for to personer, værdi kr. 3.000 
• Prioritet ved første bookingtermin efter nummer på aktien 
• Fortegningsret ved senere kapitalforhøjelse i forhold til nummer på tegnet aktie 

 
Senere kapitalforhøjelse: 

• Gennemførelsen af det beskrevne køb, Fase I af Villa Stabbia, til i alt kr. 45,750 mio. 
igangsættes når i alt 150 ejere af en B-aktie har tiltrådt en kapitalforhøjelse, hvor hver 
forpligter sig til at tegne yderlige 24 B-aktier á kr. 10.000 til kurs 100. Beslutningen om det 
endelige køb træffes på en generalforsamling. 

• Ved kapitalforhøjelsen tegner hver enkelt B-aktie 24 stk. supplerende B-aktier á kr. 10.000 
til kurs 100 til et samlet beløb på kr. 240.000.  Ved overtegning tegnes aktier i rækkefølge 
efter nummeret på de tegnede aktier, startende med nummer 1. 

• Selve indbetalingen af kr. 240.000 finder sted efter at en generalforsamling i Mit italienske 
Slot a/s har besluttet endeligt at opfylde købstilbuddet, og i forhold til den betalingsplan, 
som vil fremgå af købstilbuddet. 

 
Vilkår for tegning af 1 B-aktie til kr. 10.000  
 

1) B-aktionærer skal tiltræde kapitaludvidelsen senest 2 måneder efter at have tegnet B 
aktien. Hvis man ikke ønsker at deltage i kapitaludvidelsen, kan B-aktien, som beskrevet i 
vedtægterne, købes retur til kurs 50 med et fradrag på kr. 500 i gebyr. Tilbagebetaling 
bliver kr. 4.500. Har du deltaget uden beregning i ”Åbent Hus” fradrages yderligere 
deltagergebyret kr. 1.500 pr. person. 



 
 
Tegningen sker i øvrigt på vilkår, som er angivet i vedtægter og aktionæroverenskomst for Mit 
italienske Slot a/s dateret den 26. april 2019. Med min underskrift på denne tegningsblanket, 
tiltræder jeg disse dokumenter. Såfremt de samlede tegningsordrer overstiger det fastsatte 
maksimum på 200 stk., vil der blive udstedt aktier efter, hvornår tegningsblanket ses indgået.  
 
Undertegnede tegner   stk. aktier i Mit italienske Slot A/S á kr. 10.000 til kurs 100  
 
Aktionæroplysninger (skriv med blokbogstaver) 
Aktier skal navnenoteres og der kan kun anføres navn på en person 
 
Evt. firmanavn _____________________________ 
Navn ____________________________________ 
Adresse__________________________________ Telefon _________________________ 
Postnr./By ________________________________ E-mail __________________________ 
 
Betaling 
Betaling finder sted senest 10 hverdage efter fremsendelse af denne tegningsblanket 
Modtagelsen bekræftes og du overfører kr. 10.000 pr. aktie til vores Spar Nord konto 
Reg.nr. 9370 – Kontonr. 2480101904 
Når beløbet er er registreret på vores konto fremsendes betalingsbekræftelse samt nummer på 
den eller de tegnede aktier. 
 
 
Dato _______________ Underskrift_____________________________________________ 
  
Tegningsblanketten sendes eller mailes til: 
Mit italienske Slot A/S, Jessens Mole 3A, 5700 Svendborg, e-mail: info@mititalienskeslot.dk 

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til os. 

 

Lars Børresen   Telefon: +45 40 28 92 88  mail: borresen@mititalienskeslot.dk 
Kim Folmann   Telefon: +45 20 60 33 11  mail: folmann@mititalienskeslot.dk 
Børge Bisgaard  Telefon: +45 40 25 18 75  mail: bisgaard@mititalienskeslot.dk 


