
 

 
Tegningsblanket til kapitaludvidelse i Mit italienske Slot a/s 

 
 

I henhold til bemyndigelse i vedtægterne, udbyder bestyrelsen hermed til en første 
kapitaludvidelse i Mit italienske Slot A/S, cvr.nr. 40223258. 

Kapitaludvidelsen finder sted fra d. 1. oktober 2019 og stopper når der er tegnet aktier for kr. 
43.200.000, svarende til i alt 177 aktieportioner à kr. 240.000 og 3 aktieportioner á kr. 110.000 jf 
pkt. 1 og pkt. 2 nedenstående. Tegning foregår på følgende vis: 
 

1. Som ejer af 1 stk. B-aktie, har du fortegningsret til at tegne 24 stk. B-aktier a kr. 10.000 til 
kurs 100. Du kan således tegne aktier for kr. 240.000.  
Derved opnås ejerskab af aktier for pålydende i alt kr. 250.000, som giver én aktionærret til 
minimum 6 uger/42 nætters ophold årligt på Villa Stabbia.  
 

2. Selskabets tre stiftere, som hver ved stiftelsen har indskudt kr. 140.000 og besidder 14 A- 
aktier, kan hver ved kapitaludvidelsen tegne 11 stk. B-aktier a kr. 10.000.  
 

3. Fortegningsretten er gældende to måneder fra datoen for tegningen af den første B-aktie. 
Senest to måneder herefter skal kapitaludvidelsen tiltrædes ved udfyldelse og frem-
sendelse af nærværende tegningsblanket.  
 

4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tre ugers varsel, straks det er sandsynligt 
at 150 aktionærer ved tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse har tiltrådt 
kapitalforhøjelsen. Tegningen af aktier i denne første kapitaludvidelse fortsætter indtil der 
er tegnet i alt 180 aktieportioner. 
 

5. Bestyrelsen planlægger, når tegningen af de første 180 aktieportioner er gennemført en 
supplerende og afsluttende kapitaludvidelse, hvor der udbydes 44 aktieportioner a 25 stk. 
B-aktier til kurs 110. Denne yderligere kapitaludvidelse skal godkendes af en 
generalforsamling, før den kan iværksættes. 
 

6. Med underskriften af nærværende tegningsblanket tiltrædes samtidig aktionær-
overenskomsten, dateret d. 26. april 2019, denne ses på www.mititalienskeslot.dk . 
Samtidig tiltrædes, at der i forbindelse med generalforsamlingen afholdes et 
aktionærmøde, hvor mindre afvigelser imellem aktionæroverenskomsten og nærværende 
tegningsblanket ændres til at følge, hvad der fremgår af denne tegningsblanket. 



 

Tegningstilsagnet er betinget af: 

• At generalforsamlingen i Mit italienske Slot a/s, der afholdes snarest muligt og senest d. 
1. april 2020 giver bestyrelsen mandat til at indgå en endelig købsaftale af Villa Stabbia. 
Vilkårene for købet tager udgangspunkt i købsaftalen:  
”Cooperation Agreement for sale and Purchase of Villa Stabbia” dateret d. 27. marts 
2019. Link https://mititalienskeslot.dk/koebsbudget/ 
Tillægsaftalen: ”Allonge I dateret d. 12. september 2019” samt beslutninger truffet på 
generalforsamlingen. Link https://mititalienskeslot.dk/allonge 
 

• At generalforsamlingen samtidig bemyndiger bestyrelsen til en yderligere 
kapitaludvidelse med 44 aktieportioner a 25 stk. B- aktier til kurs 110. Herved udgør 
selskabets aktiekapital i alt kr. 57.100.000 

 
 
Indbetalinger: 

Tegningsbeløbet kr. 240.000 for aktierne overføres til Mit italienske Slot a/s på en 
deponeringskonto i: 
Spar Nord: 9370-2480101912 i overensstemmelse med følgende kronologi: 

10 % svarende til DKK 24.000 indbetales på deponeringskonto umiddelbart i forlængelse af 
generalforsamlingens beslutning om køb og forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt. 

90 % svarende til DKK 216.000 indbetales på deponeringskontoen efter 4 yderligere uger. 

Ved ovenstående indbetalinger, henvises til aktionærens navn og B-aktienummer. Der 
fremsendes kvittering for indbetalingen. 

 

Mit italienske Slot a/s forpligter sig til: 

Såfremt købet af Villa Stabbia ikke effektueres, tilbagebetales det fulde beløb indbetalt på 
deponeringskontoen.  

 

 

 

 

 

 



 

SÆT KRYDS 

(Sæt kryds) 

_________ Jeg er allerede ejer af 1 stk. B-aktie og tegner hermed 24 stk. B-aktier a kr. 10.000 til kurs 100. Jeg opnår én aktionærrettighed til 6 
uger/42 nætters ophold årligt. Jeg tegner hermed supplerende aktier for i alt kr. 240.000. 

Aktionæroplysninger: 

Det understreges at lovgivningen kun accepterer én person noteret på aktier, som er 
navnenoteret. 

Oplysninger om personen som noteres på aktien: 

 

Navn:  ______________________________________________ 

CPR:  ______________________________________________ 

Vej:  ______________________________________________ 

Postnr.: ______________________________________________ 

By:  ______________________________________________ 

e-mail:  ______________________________________________ 

Tlf.:  ______________________________________________ 

 

Tegnes aktien af et selskab oplyses tillige selskabet navn og CVR: 
Selskabets  
navn:  ______________________________________________ 

CVR:   ______________________________________________ 

 

Sted:   Dato: 

Tegner/aktionærs underskrift:____________________________________________ 

Denne tegningsblanket fremsendes til: 

1. Scannet kopi/ foto på mail til info@mititalienskeslot.dk 
eller 

2. Brev til Mit italienske Slot a/s, Jessens Mole 3A, 5700 Svendborg 
 
Der kvitteres for modtagelsen. 


