
 

 
 

Tegningsblanket for aktier i Mit italienske Slot a/s 
 
Denne tegningsblanket gælder for tegning af aktier fra generalforsamling d. 29. marts 2020. 
Tegningsvilkårene er tilpasset den aktuelle situation med Covid-19. Når denne situation ændrer sig 
kan vilkårene for nye aktietegninger blive ændret. Vilkår for aktier, som tegnes efter denne 
blanket kan ikke ændres, dette er også gældende for vilkår for kapitaludvidelsen. 
 
Udbud 
Der udbydes i alt op til 200 B-aktier nummereret 1 til 200. Aktierne udbydes til kurs 100 med 
pålydende værdi kr. 10.000. Dette udbud er beskrevet i selskabets vedtægter. 
 
B-aktionærer har i enhver henseende samme rettigheder som selskabet A-aktionærer. Stifterne 
har tegnet 42 A-aktier a kr. 10.000 og indbetalt kr. 420.000 ved selskabets stiftelse d. 21. januar 
2019. 
 
Udbyder: 
Mit italienske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg. CVR. 40223258 
 
Tegningsperiode 
Tegningsperioden løber fra den 17. februar 2019 til 1. december 2021 begge dage inkl. 
 
Beløb: 
Der tegnes et stk. B-aktie a´ kr. 10.000 til kurs 100 i alt kr. 10.000 
 
Rettigheder ved tegning af en B-aktie 

• Tegningsret ved igangværende kapitalforhøjelse til at tegne yderligere 24 stk. B-aktier til 
kurs 100. Disse tegnes inden for de efterfølgende beskrevne tidsrammer. 

• Gratis prøveophold og rundvisning på Villa Stabbia, to nætter for to personer. Booking 
heraf er muligt straks myndighederne igen tillader rejser til Italien. 

 
Kapitalforhøjelse: 
Ved kapitalforhøjelsen tegner hver enkelt B-aktie 24 stk. supplerende B-aktier a kr. 10.000 til kurs 
100 til et samlet beløb kr. 240.000. 
 
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   
 
Indbetaling: 
Du tiltræder kapitalforhøjelsen ved at udfylde en særskilt blanket herfor. Du kan vælge mellem tre 
forskellige modeller for betaling: 



 

 
 

I. 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. 

 
II. 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. 

 
III. Model –  aktionær, men på et senere tidspunkt. Kurs 110 

Du kan som tredje mulighed give tilsagn om køb, men vælge at udskyde betalingen. Herved opnås 
de fulde aktionærrettigheder først på et senere tidspunkt, når indbetaling er bekræftet.  
Du deltager ikke i den igangværende kapitaludvidelse, men i en senere kapitaludvidelse for 
aktieportioner fra nr. 181-212. Dette foregår nu til kurs 110. Denne udvidelse er beskrevet i 
referatet fra generalforsamlingen d. 29. marts 2020 og indskrives i vedtægterne. 
Du bliver varslet med en frist på tre uger når aktieportion 200 tegnes, idet tegningen da hastigt 
nærmer sig de maksimale 212. Du har herefter to uger til at tage stilling til, om du vil udnytte din 
tegningsret.  
Du har fortsat mulighed for prøveophold og rundvisning. 
 

• Der indbetales i alt kr. 240.000 x kurs 110 = kr. 264.000 senest ved udløbet af disse to uger 
på anvist driftskonto. 

 
Udnyttes tegningsretten ikke: 
Bestyrelsen kan som beskrevet i vedtægterne vælge at tilbagekøbe den tegnede B-aktie. Dette 
foregår til kurs 50, der opkræves et administrationsbeløb kr. 500. Har aktionæren forinden 
benyttet sig af muligheden for ophold modregnes kr. 750, - pr. nat/person.  
 
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.  



 

 
 
 

Tegningsblanket 
 
 
Med min underskrift på denne tegningsblanket, tiltræder jeg disse dokumenter.  
 
Undertegnede tegner 1. stk. B-aktie i Mit italienske Slot A/S a 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 bank.  

Spar Nord: Reg.nr. 9370 – Kontonr. 2480101904 

 Når beløbet er registreret på vores konto, fremsendes betalingsbekræftelse samt nummer på den 
tegnede aktier. 
 
 
Dato _______________ Underskrift_____________________________________________ 
 
 
  
Tegningsblanketten sendes eller mailes til: 
Mit italienske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, e-mail: info@mititalienskeslot.dk 

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