
 

Nyhedsbrev maj 2020 til alle aktionærer i Mit italienske Slot a/s 
 

 
”Åbent Slot” på Villa Stabbia  
 
Covid-19 krisen har kulmineret, både i Italien og i Danmark, og vi nærmer os heldigvis mere normale 
tilstande.  
En stor tak for den tålmodighed, som alle aktionærer har udvist. Det er en helt ekstraordinær situation med 
Covid-19, men også en forbigående begivenhed – det bliver hverdag igen og drømmen om Villa Stabbia og 
Italien er uændret. 
Dette betyder: 

• Vi har en god dialog med sælger og dennes advokat, og er tæt på at færdiggøre en ny aftale for køb 
af Villa Stabbia, med et betydeligt prisafslag 

• At vi nu planlægger efter, at de første aktionærer kan ankomme til Villa Stabbia, fra d. 1. september 
2020.  De nye rejsevejledninger siger pt. den 1. september, men vi håber på en fremrykning af 
datoen.  

 
Med denne nyhedsorientering vil vi gerne bringe dig helt ajour med situationen, som den er netop nu – og 
du kan læse om følgende: 

• Købet af Villa Stabbia 
• Hvornår? – tidsplan 
• Hvornår skal restbeløbet indbetales?  
• Hvad betyder et prisafslag på kroner ca. 4,0 mio.? 
• Covid-19 – Tør vi rejse? 
• Fortsat aktiesalg – besigtigelsestur  
• Booking af ophold 
• Designudvalget 



 

Købet af Villa Stabbia 
 

 
Villaen  

 
Som vedtaget på generalforsamlingen d. 29. marts 2020 i Mit italienske Slot a/s har vi siden forhandlet med 
sælger omkring et prisafslag, med begrundelse i Covid-19 situationen og en forventning om faldende 
ejendomspriser. 
 
I disse forhandlinger er vi assisteret af en svensk ejendomshandler, Krister Blom, bosiddende i Toscana og 
specialiseret i salg af større ejendomme til udlændinge i Italien. Krister taler italiensk og har om nogen 
fingeren på pulsen med hensyn til det Italienske ejendomsmarked. Meldingen herfra er at markedet ikke er 
kollapset, der er nærmere tale om en mindre opbremsning for en periode. Efterspørgslen på større 
ejendomme til rekreativt formål i Toscana er fra hele verdenen og som sådan ikke kun afhængig af italiensk 
økonomi. 
 
Vi er tæt på at kunne lukke handlen. Den oprindelige pris var aftalt til € 4,8 mio. Vi har fået accept af en pris 
på € 4,3 mio., men en beskrivelse omkring udstyr og møbler skal specificeres yderligere. Samlet nærmer vi 
os således et afslag på ca. danske kroner 4,0 mio.  
 
I første omgang indgås en betinget købsaftale (preliminary deed), på italiensk ”compromesso”, som danner 
udgangspunkt for det endelige skøde, som udstedes hos notaren.  
 
 
 
 
 



 

Hvornår? – tidsplan 
 

 
Haven 
 
Vi kan ikke sætte en endelig dato på handlens gennemførelse, men vor egen aktuelle og forventelige 
tidsplan ser således ud: 
 
Inden 15. juni  Compromesso færdiggøres med sigte på, at en ekstraordinær 

generalforsamling i Mit italienske Slot a/s kan tiltræde aftalen. 
 
Medio Juni Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes.  

Genåbning af booking for sensommeren, efteråret og arbejdsugen. 
 

Ultimo juni Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Formen afpasses efter 
sundhedsmyndighedernes krav. Hvis nødvendigt afvikles generalforsamlingen 
med forudgående indsamling af fuldmagter, og valg til bestyrelse afventer, at 
vi alle kan samles. Ifølge nuværende regler er det efter 1. september 2020.  

  
Ultimo juli Endeligt skøde underskrives og handlen afsluttes 
 
September 2020 Ankomst første aktionærer 
 
Det skal understreges, at denne tidsplan er med betydelige forbehold. Straks vi har færdiggjort 
compromesso, vil vi kunne fremlægge en mere nøjagtig tidsplan. 
 
 



 

Hvornår skal restbeløbet indbetales? 
 

 
”Åbent Slot” på Villa Stabbia  
 
Restbeløbet for tegningen af de 24 aktier a kr. 10.000 til kurs 100 er kr. 235.200. Dette beløb forventes 
opkrævet således: 
 

• Kr. 19.200 i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, hvor 
beslutning om købets gennemførelse vedtages  
(forventeligt ultimo juni) 

• Kr. 216.000 fire uger efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling 
(forventelig ultimo juli) 

 
Betalingen sker til deponeringskonto i Spar Nord, hvorfra beløbet kun kan frigives, med accept til italiensk 
notar, af selskabets advokat. Ændres tidsplanen, vil betalingsfristen på tilsvarende vis blive ændret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hvad betyder et prisafslag på kroner 4,0 mio.? 
 

 
”Åbent Slot” på Villa Stabbia  

 
Det gør at projektet får mulighed for at gennemføre alle forbedringer i nær fremtid, selv om vi på kort sigt 
ikke kommer helt op på de 212 aktionærer. 
Vi vil ufortrødent fortsætte med salg af aktier henover sommeren og lade den fysiske generalforsamling og 
derefter den nyvalgte bestyrelse være med til at beslutte, hvordan prisafslaget på de kroner 4,0 mio. skal 
bruges. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Covid-19 – Tør vi rejse? 
 

 
Oliventræer på Villa Stabbia 

 
Vi tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes anbefalinger og regler. En italiensk hjemmeside på 
engelsk, ses på dette link: https://www.visittuscany.com/en/coronavirus/ 
Bemærk at der er meget store regionale forskelle internt i Italien. Toscana har kun haft 3% af alle 
sygdomstilfælde i Italien. Fra d. 3. juni er Italien igen åbent for udenlandske turister. 
 
I forhold til Villa Stabbia ligger vi nærmest som en lille ø, omgivet af hegn, og med masser af plads til at 
holde indbyrdes afstand. Der er ganske kort til de nærmeste supermarkeder – så interaktionen med 
lokalsamfundet og restaurantbesøg behøver til en start ikke at være særlig stor. 
Vi kan også vælge at blive hjemme og lave mad i vore egne køkkener. 
 
Flyruter åbner igen langsomt op. Mange vil måske til den første tur til Toscana overveje at tage bilen. 
Afstanden er km. 1.580 fra såvel Kruså som Rødby.  
 
I forhold til arbejdsugen i uge 43 indhenter vi aktuelt et tilbud på turistbuskørsel t/r. Når et tilbud er klar, vil 
du høre nærmere. Er der tilstrækkelig interesse herfor, er dette en mulighed. 

 
 
 
 
 



 

Fortsat aktiesalg – besigtigelsestur 
 

 
Saltvands-poolen på Villa Stabbia 
 
Trods en markedsføring, som er kørt i midlertidigt ”Pit Stop” har vi løbende og næsten hver uge budt en ny 
aktionær velkommen. På hjemmesiden kan du se de helt aktuelle og ajourførte tal. Her kan du også se, at 
der er få aktier tilbage, inden kursen hæves fra 100 til 110 og prisen dermed stiger fra kr. 250.000 til kr. 
275.000. 
 
For jer, som afventer muligheden for at komme på en besigtigelsestur, vil vi komme med forslag hertil, 
straks compromesso foreligger og vi har vished omkring datoerne. Dette bliver forventeligt med 
muligheder i september måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Booking af ophold 
 

 
Vin på terrassen  
 
Når compromesso foreligger og vi kender datoen for det endelige skøde, ved vi hvornår der er mulighed for 
ophold på Villa Stabbia. Vi forventer lige nu, at de første aktionærer kan ankomme september 2020. 
Vi vil åbne for booking, straks vi kender den endelige dato. 
Vi planlægger at booking foregår i to tempi – først for de som har en aflyst booking, og dernæst alle øvrige.  
På tilsvarende vis for arbejdsugen i uge 43, de som havde fået en plads, har første prioritet. Evt. ledige 
pladser tilbydes til resterende interesserede. 

 
 
Designudvalg: 
 
Så snart compromesso foreligger og der er mulighed for at besøge Villa Stabbia, vil designudvalget 
genoptage arbejdet. De vil fremlægge deres resultater og idéer på den fysiske generalforsamling. 
 
 
 
Mange hilsener og rigtig god pinse 
 
Lars Børresen   tlf: 40289288   mail: borresen@mititalienskeslot.dk 
Børge Bisgaaard  tlf: 40251875     mail: bisgaard@mititalienskeslot.dk 
Kim Folmann  tlf: 20603311     mail: k.folmann@gmail.com 
 


