
 

Vi åbner snart for booking i 2020 på Villa Stabbia 

 
 
 
Den 15. december 2019 åbner vi for bookingen på Villa Stabbia. Her kan de aktionærer, som har 
kapitalforhøjet, bestille ophold til dem selv, deres familier og medrejsende venner. 
Vi planlægger efter at kunne overtage nøglen til Villa Stabbia senest d. 1. april 2020.  
 
Vil du sikre dig og din familie en ejerandel til kr. 250.000, vil det være en klar fordel, at tegne en 
såkaldt B-aktie til kr. 10.000. Lige nu går aktietegningen stærkt.  
 
Ved at tegne en B-aktie til kr. 10.000, sikrer du dig ret til at være mellem dem, som kan 
kapitalforhøje og købe en egentlig ejerandel ved at tegne supplerende 24 aktier for yderligere kr. 
240.000.  Du har to måneder fra du køber din ene B-aktie til at træffe den endelige beslutning. På 
den måde har du god tid til at besøge Villa Stabbia og deltage i et såkaldt ”Åbent Slot” 
arrangement – se datoerne herfor senere i nyhedsbrevet. 

 
 
 
 



 

Hvor mange aktionærer er vi? 

 
 
Vi får næsten dagligt dette spørgsmål.  
 
Derfor har vi lavet en grafik, som ses på forsiden af www.mititalienskeslot.dk.  Når vi er 150 
aktionærer afholdes en generalforsamling, hvorefter vi køber Villa Stabbia og betaler alt kontant.  
 
På grafikken ses: 
Grøn:   - 92 aktionærer, som har købt aktie i Mit italienske Slot og som allerede har eller kan 

deltage i kapitaludvidelsen 
Rød:  - 58 stk. B-aktier, som fortsat kan tegnes til kr. 10.000, hvorved opnås ret til at få en 

egentlig ejerandel ved efterfølgende at tegne 24 aktier a kr. 10.000 i alt kr. 240.000 
 
Med den aktietegning, som aktuelt foregår, regner vi med, at vi inden end d. 1. april 2020 kan 
overtage nøglen til Villa Stabbia. Du kan løbende følge aktietegningen på hjemmesiden. 
 
 

 
 
 

mititalienskeslot.dk


 

Ny dronefilm 

  
Vi har fået optaget en helt ny film. Filmen viser hele Villa Stabbia og markerne med oliventræer 
badet i skøn efterårssol. Filmen blev optaget d. 1. november 2019. Et par kik ud over horisonten 
viser nærheden til både kuperet landskab, men også byen Montecatini Terme. 
Link til filmen Klik   
Link til filmen, som du må meget gerne må dele: https://www.youtube.com/watch?v=JjuaDaoQij4 
 

Kommende Infomøder – mød op sammen med venner  

 
 
Mød op til en uforpligtende aften, hør nærmere, se hvem de øvrige deltagere er.  

https://www.youtube.com/watch?v=JjuaDaoQij4
https://www.youtube.com/watch?v=JjuaDaoQij4
https://www.youtube.com/watch?v=JjuaDaoQij4
https://mititalienskeslot.dk/infomoeder/


 

Tag vennerne med til en informationsaften, det bliver hyggeligt at kunne holde ferie sammen. Du 
har lige nu en sjælden mulighed for at skabe rammerne herfor. I er velkomne til samlet at møde 
op til et af de kommende informationsmøder. Villa Stabbia har unikke rammer til familier og 
venner. 
 
København den 13. november kl. 18:00 – 20:00, Studenterkilden, Enghavevej 16, 2930 Klampenborg 
 
Aarhus den 20. november kl. 19:00 – 21:00, Zeit Vinbar, Bernhardt Jensens Boulevard 127, 8000 
Århus C 
 
Odense den 27. november kl. 19:00 – 21:00, Nordatlantisk hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 
Odense C’ 
 
København den 3. december kl. 18:00 – 20:00, Studenterkilden, Enghavevej 16, 2930 Klampenborg 
 
Haderslev den 5. december kl. 19:00 – 21:00, Hotel Norden, Storegade 53, 6100 Haderslev 
 
Aarhus den 10. december kl. 19:00 – 21:00, Zeit Vinbar, Bernhardt Jensens Boulevard 127, 8000 
Århus C 

Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsformularen. 

 
Tilmelding Klik 
 
 

Kommende Åbent Slot 

 
 
Efter deltagelse i informationsmøde, er der rigtig mange, som ønsker at se Villa Stabbia. Tag et par 
dage ud af kalenderen og deltag i et ”Åbent slot” arrangement. Har du allerede tegnet en B-aktie 
til kr. 10.000 er ophold på Villa Stabbia og deltagelse i den fælles rundvisning, middag, morgenmad 
m.m. gratis – hvis ikke betaler du kr. 1.500,- herfor pr. person. 

https://mititalienskeslot.dk/infomoeder/
https://mititalienskeslot.dk/aabent-hus/


 

 
2019 
16.-17. november 
30. november -1. december 
 
2020 
11.- 12. januar 
1.-2. februar 
 
Tilmelding Klik 
 

Månedens opskrift Cantuccini 

 
 
Kom i Mit italienske Slotsstemning ved selv at bage sprøde og søde cantuccini – den lækre 
italienske småkage fra Toscana. 
Læs opskriften HER  
 

 

 
Venlig hilsen 
Kim, Lars og Børge 
 
 

 Knud Rasmussen: 

”Eventyret venter den, som forstår at gribe det...” 

https://mititalienskeslot.dk/aabent-hus/
https://www.valdemarsro.dk/cantuccini/
https://www.valdemarsro.dk/cantuccini/

