
  

 
Kapitaludvidelse 

Tegningsblanket til 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 177aktieportioner à kr.240.000 og 3 aktieportioner á 
kr.110.000 jf pkt. 1 og pkt. 2 nedenstående.  
 
     Når kapitalforhøjelsen er tiltrådt, opnås de fulde aktionærrettigheder: 

• Stemmeret til generalforsamlinger 

• Mulighed for at opstille til bestyrelse 

• Mulighed for deltagelse i arbejdsgrupper og arbejdsuge 

• Mulighed for at bestille ophold på Villa Stabbia straks der åbnes for bookingen   
 
 
Kapitalforhøjelsen tiltrædes ved at udfylde nærværende blanket. Du kan vælge mellem to forskellige 
modeller for indbetaling: 
 

1) Model straks. Kurs 100 
Herved opnås de fulde aktionærrettigheder straks kapitaludvidelsesblanketten er 
fremsendt. Der indbetales på følgende måde: 

 
2% i alt kr. 4.800 indbetales når bekræftelse på modtagelse af tegningsblanketten 
er fremsendt 
98% i alt kr. 235.200 indbetales 10 dage efter afholdelsen af en ekstraordinær 
generalforsamling i Mit italienske Slot a/s. Denne afholdes når det igen er muligt 
at samle alle aktionærerne, som har kapitaludvidet. I dagsordenen til denne 
ekstraordinære generalforsamling vil indgå tiltrædelse af Addendum II – det 
endelig grundlag for købet af Villa Stabbia. Der indbetales på anvist 
deponeringskonto hos Spar Nord. Herfra vil kun selskabets advokat kunne frigive 
midler, når købsaftalen er underskrevet. Herfra udstedes samtidig aktiebreve 
ligesom kapitaludvidelsen anmeldes. 

 
2) Model – Først besigtige Villa Stabbia, så betale. Kurs 100 
Du ønsker at besigtige Villa Stabbia og udnytte muligheden for gratis prøveophold 
og rundvisning.  
Du har en frist på fire uger til at udnytte din tegningsret. Fristen beregnes fra det 
tidspunkt, hvor et besøg igen er muligt ifølge såvel de danske som italienske 
myndigheder. 

 
Der indbetales i alt kr. 240.000 senest ved udløbet af denne periode på fire uger. 
Er købet endnu ikke effekturet på dette tidspunkt indbetales på deponeringskonto 
som model I. Er købet i mellemtiden gennemført, indbetales på anvist driftskonto. 

 
 
 
 



  

 
Vilkår i øvrigt: 
Tegningen sker i øvrigt på vilkår, som er angivet i vedtægter og 
aktionæroverenskomst for Mit italienske Slot a/s dateret den 21. januar 2019, 
med justeringer vedtaget på aktionærmøde i forbindelse med den ekstraordinære 
generalforsamling.  
Med min underskrift på denne tegningsblanket, tiltræder jeg disse dokumenter.  

 
Tegningstilsagnet er betinget af: 

 
At   en ekstraordinær generalforsamling i Mit italienske Slot a/s, der afholdes snarest 
muligt, giver bestyrelsen mandat til at indgå en endelig købsaftale af Villa Stabbia.  
 
Vilkårene for købet tager udgangspunkt i: 
 
1) ”Cooperation Agreement for sale and Purchase of Villa Stabbia” dateret d. 27. marts 

2019. Link https://mititalienskeslot.dk/koebsbudget/ 
 
2) Tillægsaftalen: ”Addendum I  dateret d. 19. september 2019  samt beslutninger 

truffet på generalforsamlingen. Link: https://mititalienskeslot.dk/allonge 
 
3) Tillægsaftale: ”Addendum II” som er under udsarbejdelse og fremlægges på 

den ekstraordinære generalforsamling 
 
 

Indbetalinger: 
 

Alle indbetalinger foretages til deponeringkoto hos Spar Nord:  
 

Reg. Nr. 9370 – Konto nr. 2480101912  
 

i overensstemmelse med den kronologi som er anført ved den afkrydsede model. 
 

Mit italienske Slot a/s forpligter sig til: 
 

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

https://mititalienskeslot.dk/koebsbudget/


 

 
 

 
 
Aktionæroplysninger: 
 
Det understreges at lovgivningen kun accepterer én person noteret på aktier, som er 
navnenoteret. 
Oplysninger om personen som noteres på aktien: 
 
 
Navn: ____________________ CPR.NR.: ____________________ 
 
Vej: ______________________ Postnr.: ______________________ 
 
By: _______________________ e-mail: _______________________ 
 
Telefon: ___________________ 
 
Tegnes aktien af et selskab oplyses tillige selskabet navn og CVR: 
Selskabets 
 
 
Navn: ____________________________ 
 
CVR: ____________________________ 
 
 
Sted: ____________________________ Dato: ___________________ 
 
Tegner/aktionærs underskrift: ___________________________________________ 
 
Denne tegningsblanket fremsendes til: 
 
Scannet kopi/ foto på mail til info@mititalienskeslot.dk eller 
Brev til Mit italienske Slot a/s, Jessens Mole 3A, 5700 Svendborg Der kvitteres for 
modtagelsen. 

SÆT KRYDS 
 

(Sæt kryds) 
 
  Jeg er allerede ejer af 1 stk. B-aktie og tegner hermed 24 stk. B-aktier á kr.10.000 

 

Dette foregår efter følgende model: 

 

Model I:  _________ Straks. Kurs 100 

 

Model II: __________ Først besigtige Villa Stabbia, så betale. Kurs 100 
 

 

mailto:info@mititalienskeslot.dk

