
Nyheder fra Mit italienske Slot – December 2019 
   
  

 

Julen står for døren med gaver, sang og fest med de nærmeste. Det er traditionernes fest – 
men til næste år kan det blive anderledes. Julen kan til næste år opleves på Villa Stabbia.  

Vi har nu solgt 114 aktier, og kapitaludvidelsen er i fuld gang. Du kan følge udviklingen på 
forsiden af www.mititalienskeslot.dk. 

Der er ikke langt til målet med 150 solgte aktier senest d. 1. april 2020, hvilket er 
forudsætningen for købet af Villa Stabbia. 

Derfor begynder vi allerede nu en række tiltag for at komme rigtig godt fra start efter 
overtagelsen.  

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/1/68QMsIOJl7yuFYfgKmUZcQ/aHR0cDovL3d3dy5taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay8


I dette nyhedsbrev kan du læse mere om: 

• Bookingsystemet er nu åbnet for ophold fra april – juli 2020 
• Julen – spred gerne budskabet om Villa Stabbia til julefrokoster, blandt familie og venner 
• Aktionærers personlige oplevelser 
• Sæt kryds i kalenderen, generalforsamling søndag d. 29. marts kl. 13.00 
• Mario bliver rådgiver omkring den fortsatte olivenproduktion 
• Julestemning i området omkring Villa Stabbia 
• Juleopskrift - Panettone 
• Kommende informationsmøder og Åbent Slot 

  

Booking systemet er åbent 

  
 Alle, der har købt en B-aktie og tiltrådt kapitaludvidelsen kan nu bestille ophold på Villa Stabbia. 
Deadline for første bestilling er d. 1. januar 2020. Her bestilles ophold for april, maj, juni og juli. Du kan 

læse mere om booking på følgende link:  https://mititalienskeslot.dk/info-om-booking/ 

Du kan endnu nå at være med fra første færd. Det kræver blot: 

• At du inden d. 1. januar 2020 tegner en B-aktie kr. 10.000 
• At du efterfølgende og stadig inden d. 1. januar 2020 tiltræder kapitaludvidelsen, hvilket 

betyder, at du tegner yderligere 24 aktier, i alt kr. 240.000, straks købet er gennemført d. 
1. april 2020. 

Du finder tegningsblanketten til at tegne en B-aktie på dette link:  https://mititalienskeslot.dk/koeb-af-
aktie/ 

Du finder link til kapitaludvidelsen på dette link: https://mititalienskeslot.dk/kapitaludvidelse/ 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/2/Hb-Rep1gAx4jm02oC_qLDw/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9pbmZvLW9tLWJvb2tpbmcv
http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/3/u_pRJ3Ehib-XLkxdB9u3Dw/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9rb2ViLWFmLWFrdGllLw
http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/3/u_pRJ3Ehib-XLkxdB9u3Dw/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9rb2ViLWFmLWFrdGllLw
http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/4/JyiS1oF2ienG-6WlLpC_ow/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9rYXBpdGFsdWR2aWRlbHNlLw


Næste bestillingsrunde til ophold på Villa Stabbia er med deadline d. 1. april 2020 for ophold: august – 
oktober 2020. 

  
  

Julen - spred gerne budskabet om Villa Stabbia ved 
julefrokoster, blandt familie og venner  

 

Appelsiner fra Villa Stabbia 
  

I de kommende uger møder du sikkert rigtig mange arbejdskollegaer til julefrokoster, en del 
af familien til julearrangementer og venner til nytårsfejringer.  

Din historie slår de fleste andres. Når du fortæller, at du og din familie er på vej til at blive 
slotsejere i Italien...... –  så bliver der pludselig tavshed rundt om julebordet og alle lytter 
til dig... 



Hold dig ikke tilbage, spred budskabet således at andre også kan blive aktionærer. På den 
måde er du selv med til at bestemme, hvem du træffer fremover på Villa Stabbia. 

Og er en aktie og en investering kr. 250.000 ikke aktuel i din omgangskreds - så husk, at hvis 
du selv beslutter dig for at blive aktionær kan du være generøs og invitere andre med på ferie. 
Du kan jo bestille flere værelser, og det kan du allerede fra første booking her d. 1. januar. 

  

Aktionærers personlige oplevelser 

 

Udsigt fra Villa Stabbia (billedet er taget d. 1. december) 



Lars og Grethe (Aktionærer): 

Vi rejste til det skønne Toscana med sommerfugle i maven over, at skulle se stedet Villa Stabbia, som vi både 
via hjemmesiden og informationsmødet havde hørt så meget om. Vi havde købt en aktie og underskrevet, at 
vi ville gå hele vejen. 
 

Det var en smuk solrig dag vi ankom, og deroppe lå "Slottet" med de mange oliventræer rundt omkring. Det 
var så stort, stedet med de mange huse rundt omkring, hvoraf mange var smukt indrettet som 
lejligheder.  Der var nogle smukke udsigter fra værelserne, og omkring husene var swimmingpool, orangeri 
og terrasser, hvor man kunne nyde det dejlige landskab. 

Hovedhuset var så smukt, at man følte sig hensat til Familien Solomoms sommerresidens i "Lykke - Per". 
Huset emmede af historie overalt, men samtidig var der så mange muligheder for indretning af lejligheder 
og fællesrum. 
Stedet var så stort, at man både kunne finde plads til at være sig selv eller deltage i fællesskabet. 
Stedet levede helt op til vores forventninger og mere til. Vi glæder os til at komme ned og få mange gode 
oplevelser med familien, venner og andre aktieindehavere. 
  

Jette (Aktionær): 

Stedet har helt sin egen romantiske charme, som ikke findes mange andre steder. Naturen omkring er helt 
unik med sin fine olivenlund og gamle træer. Vi kunne se rigtig mange muligheder i området for de mange 
fremtidige ferier. 

  

Generalforsamling d. 29. marts 2020 kl 13.00 

Med aktionærer fordelt i hele Danmark bliver denne første generalforsamling afviklet i Odense.  Alle 
aktionærer med ledsager er velkomne. Sæt kryds i kalenderen, nærmere følger. 



Planen er, at vi i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen rejser til Toscana med mandat til 
underskrift af den endelige købsaftale. 

  

Mario bliver rådgiver omkring olivenproduktionen 

 

Oliven fra Villa Stabbia 

Rigtig mange aktionærer har oplevet Mario i forbindelse med ”Åbent Slot” fortælle med stor passion 
omkring den økologiske olivenproduktion. Og de, som endnu ikke har oplevet dette, kan se frem til et 
spændende foredrag ved de kommende ”Åbent Slot” arrangementer. 

Heldigvis er det lykkedes at få Mario til at give et mundtligt tilsagn om, at han fortsat gerne vil være 
tilknyttet som supervisor. Han siger, at de flytter til et sted i nærheden - ikke mindst af hensynet til sin 
far. Mario har bekræftet, at han fortsat vil rådgive og vejlede. På den facon sikrer han, at vi så at sige 



fortsætter, hvor han slutter. 
  

 

Julestemning i området omkring Villa Stabbia 

 
  

Se den fine julevideo. Klik her:  https://www.youtube.com/watch?v=R1X_hXPgpJE 

Næste år kan du selv opleve julestemningen!  

  

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/6/goNZoLKty9oUW6saBU6mHQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1SMVhfaFhQZ3BKRQ
http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/5/lnOTLTqmInbKFfToJT8a6w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1SMVhfaFhQZ3BKRQ


 
 
Juleopskrift - Panettone 

  

 
  

Panettone er en klassisk, italiensk julekage - en luftig sandkage med tørret frugt. Du kan sagtens købe 
kagen færdiglavet hvis det kniber med tid her i juletravlheden :).  

Find opskriften her:  https://www.arla.dk/opskrifter/pannetone-med-torret-frugt/ 

  

 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/7/rQKoBHdBxXE4Vca-lzN84Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJsYS5kay9vcHNrcmlmdGVyL3Bhbm5ldG9uZS1tZWQtdG9ycmV0LWZydWd0Lw


 

 

Informationsmøder 

• København den 7. januar kl. 18:00 – 20:00, Adelgade 54, 6.sal (elevator),  

1304 København K 
  

• Odense den 8. januar kl. 19:00 – 21:00, Nordatlantisk hus, Nordatlantisk Promenade 1,  
5000 Odense C 
  

• Vejle den 15. januar kl. 19:00 – 21:00, Conrads, Søndergade 14, 1. sal, 7100 Vejle 

Du læser nærmere og tilmelder dig via dette link:  https://mititalienskeslot.dk/infomoeder/ 

  

Åbent Slot 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/8/B0ZBMLNYgzQI6JRuPJv1Jg/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9pbmZvbW9lZGVyLw


 

• 11. - 12. januar 
• 1.- 2. februar 
• 29. februar - 1. marts 
• 21. - 22. marts 

Du læser nærmere og tilmelder dig via dette link: https://mititalienskeslot.dk/aabent-hus/ 

  

Buon natale 
Børge, Lars og Kim 

 

 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AL8AAFsSmlUAAchRhbAAAHHV-SEAAYCsJL0AAAAAAA3tEwBd95rTckAS3bUUTg-MRIFapHQ9uQACPw0/9/8XSjrdcOzMiuFZ2z9KIOIg/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9hYWJlbnQtaHVzLw

