
 

Nyhedsbrev 9. august 2020 til alle aktionærer i Mit italienske Slot a/s 
 

Hermed som lovet en statusmelding efter at vi tre stiftere af Mit italienske Slot a/s i dagene d. 4.-5. 
august var på et kort og udbytterigt besøg i Toscana. Desuden en opfordring til at melde sig til 
”Byggeudvalget”, hvis man har interesse, erfaringer og tid hertil. 
 
Tingene begynder at fungere igen efter måneder med Corona-nedlukning. Der er igen daglige 
flyforbindelser fra Danmark til Toscana. Det er noget uvant at tage det obligatoriske mundbind på, 
når man træder ind i lufthavnen og ombord på flyet. Bortset herfra er alt, som det plejer, bortset 
fra at antallet af rejsende endnu er noget begrænset. Smittetrykket er nu lavere i Toscana end i 
Danmark, solen skinner og Italien er stadig Italien. 
 
Vi bliver assisteret i selve købsprocessen af vor svenske/italienske rådgiver Krister Blom fra 
Apolloni & Blom. De har været penneførere på Compromesso (Købsaftalen) og assisterer med at 
alle detaljerne heri, tekniske rapporter, nabohøringer m.m. nu bliver gennemført 
foreskriftsmæssigt. Tilsvarende er de som italiensk- og engelsktalende vor bisidder hos Notaren. 
 
Hos Notaren: 

 
Til møde hos Notaren  

 
Notaren er en advokat med licens og eneret til at gennemføre ejendomshandler og udstede 
skøder. Det er køber, som frit vælger sin notar. Vi har valgt Andrea Caiati som Notar efter 
rådgivning fra Krister Blom. Notaren er tillige vor advokat og juridiske rådgiver omkring handlen og 
sikrer, at alt omkring købet bliver belyst og fremlagt for såvel køber som sælger. Notarens 
grundlag for at gennemføre den endelige handel, er den underskrevne Compromesso ledsaget af 
vores indbetalte depositum på € 100.000. 
 
Vi havde et særdeles godt og afklarende møde hos Notaren. 
 



 

Dette møde blev indledt med stiftelse af vort italienske datterselskab. Stifteren er Mit italienske 
Slot a/s, som 100% ejer kapitalandelene i alt € 10.000 i datterselskabet, som blev stiftet med 
navnet:  Mit italienske Slot S.A.R.L. Selskabet kan bedst sammenlignes med et dansk 
anpartsselskab. 
 
Vi informerede Notaren om ønsket om at kunne anvende navnet ”Villa Stabbia”, men at sælger 
kræver € 70.000 herfor. Notaren oplyste, at der intet er til hinder for, at vi senere kan ændre 
navnet på datterselskabet til evt. at hedde ”Villa Stabbia Nuovo” eller ”Villa Stabbia Bella” eller 
lignende. Han lod forstå, at dette er en ganske enkel proces.  
 
Selve registeringen af et datterselskab er en grundig proces, hvor hver en detalje bliver vendt. Alt 
faldt på plads i løbet af onsdag formiddag. Registreringen vil være afsluttet om 10 dage. 
 
 
Selve købet af Villa Stabbia: 

 
Villa Stabbia 

 
Det er det nye datterselskab, som bliver den reelle køber af Villla Stabbia. Derfor var det essentielt 
at få stiftet selskabet. Et andet forhold er, at et sådant selskab kun beskattes af en afgift 
(tinglysningsafgift) til staten på 1% af købesummen og ikke som sædvane i Italien ved 
ejendomshandel med 9%.  
I den forbindelse rådgav Notaren os om at kunne dokumentere tilstanden på selve villaen ved 
købet, idet denne ved handlen bliver beskattet med 1%, men måske senere kan blive genstand for 
en højere skønnet beskatning, og såfremt den da er renoveret, er det vigtigt at kunne 
dokumentere udgangspunktet ved handlens indgåelse. Vi har aftalt at Krister Blom igangsætter 
dette dokumentationsarbejde og samler det i en rapport. Dette beror på at villaen aktuelt ikke er 
registreret som værende en del af Agriturismo-delen, et forhold som sælger skal ændre inden 
”Final Deed”.  



 

 
Efter indgåelse af Compromesso igangsættes nu de obligatoriske nabohøringer. Naboer med 
landbrugsstatus har en 30 dages frist til at udnytte deres købsret til landbrugsjorden. Hvis de ikke 
ønsker at gøre brug af købsretten, er denne formalitet på plads. 30 dages fristen kan kortes ned, 
ved at naboerne underskriver en erklæring om ikke at ville gøre brug af retten. Vi forstår på vor 
svenske/italienske rådgiver og notaren, at de begge mest af alt betragter dette som en lovmæssig 
formalitet, som skal gennemføres inden skødet kan udstedes. Der arbejdes på at få en afklaring 
hurtigst muligt. 
En aktionær forespurgte på generalforsamlingen d. 26. juli til en et års regel, hvorefter en nabo 
kunne gøre krav på retten til at købe en ejendom. Da vi spurgte ind hertil, forstod vi at dette kun 
er tilfældet såfremt den 30 dages nabohøring ikke er gennemført. 
 
På besøg på Villa Stabbia: 

  
Lars og Mario underskriver Compromesso og bilag 

 
Efter Notaren besøgte vi Villa Stabbia. Et godt gensyn, hvor alt ligner sig selv, græsset er slået, og 
ukrudtet holdt nede – det eneste som manglede, var liv og gæster. 
 
På Villa Stabbia fik vi Compromesso og samtlige bilag underskrevet endnu engang, med en original 
til såvel sælger som køber og en til den officielle notering.  
Med Marios søn, Lau, som budbringer til Marios aldrende far, siddende i Villaen, underskrev 
faderen endnu en gang på sælgers vegne. På denne måde fik vi også denne formalitet på plads. 
 



 

Mario lader forstå, at han og hans far som sælgere ønsker, at tingene forløber ”step by step”. 
Næste skridt er derfor når nabohøringen er gennemført, at ”Final Deed” (skødet) bliver 
underskrevet og købesummen overført til Notaren. Da overdrages nøglerne og vi kan gå i gang 
med ombygning og brugen af Villa Stabbia. 
Alt tyder på, at den endelige overtagelsesdato d. 30. september 2020 er indenfor rækkevidde. 
Men ting tager sin tid i Italien, og ingen garanterer at processen da er endelig afsluttet. 
 
Vi havde, måske lidt for optimistisk, set frem til at vi ikke behøvede denne afventning og allerede 
nu kunne gå i gang med planlægning på stedet, afholde endnu et Åbent Slot, at designgruppen 
kunne komme på besøg m.m. Dette er desværre ikke muligt. 
 
Arbejdsugen, næste Åbent Slot og starten på bookingen afventer 
”Final Deed”: 
Derfor har vi nu valgt at undlade at komme med en endelig dato for arbejdsugens afvikling og for 
dato hvor fremsendelse af booking af ophold kan påbegyndes. Sådanne datoer udløser køb af 
flybilletter, aftaler om afvikling af ferie. 
Straks formaliteterne er på plads, forventelig fortsat d. 30. september 2020, er vi klar med 
endelige datoer for afviklingen af arbejdsugen (som vi stadig håber bliver i uge 43) og for 
modtagelse af tilmelding hertil. 
 
Deltagelse i Byggeudvalget: 
Bestyrelsen vil gerne inddrage aktionærer, som har lyst og mulighed, mest muligt i den 
forestående ombygning/renovering.  Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde den 1. 
september drøfte et kommissorium for udvalget udfra følgende: 
 

• Byggeudvalget består af 2-5 personer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen og mindst et 
medlem af udvalget er tillige medlem af bestyrelsen. 

 
• Byggeudvalget referer til bestyrelsen og udvalgets arbejde koordineres tæt med vores 

danske rådgivere (Steffen og Niels) og med den daglige leder. Bestyrelsen afstikker de 
budgetmæssige rammer og godkender byggeudvalgets prioriteringer og planer før disse 
kan effektueres 
 

• Byggeudvalget kan indkøbe fornøden assistance hos rådgivere 
 

• Byggeudvalget udarbejder: 
 

o Prioriteret liste over kommende renovering og vedligeholdelsesarbejder 
o Tidsplan og estimeret plan over omkostninger til de enkelte arbejder 
o Udkast til budgetter vedrørende byggeforhold 
o Indgår samarbejdsaftaler med eksterne leverandører og entreprenører 
o Sikrer myndighedsgodkendelser, forsvarligt tilsyn, gennemførelse og overdragelse 

af gennemførte byggeprojekter 
 



 

• Arbejdsuge: 
Byggeudvalget tilrettelægger og gennemfører arbejdsuger 

 
Udvalgets arbejde udføres som frivilligt arbejde, alle nødvendige omkostninger refunderes efter 
regning. Rejseomkostninger refunderes efter de fælles regler. 
 
Vi har imidlertid allerede fået så mange positive tilkendegivelser, at vi må gentænke udvalgets 
størrelse, idet langt flere end 2-5 personer allerede har meldt sig. En mulighed kan f.eks. være at 
opdele byggeriet i flere enkeltstående mindre projekter. 
 
Er du interesseret, har du tid, erfaring og kompetencer omkring byggeri er din deltagelse meget 
velkommen. Det gælder såvel håndværksmæssige erfaringer som erfaringer indenfor 
byggestyring/tilrettelæggelse. 
 
Hvis du er interesseret bedes du sende en mail til Kim Folmann: k.folmann@gmail.com, skriv 
gerne nogle få ord om dig selv. Mailen sendes senest d. 20. august. 
Du er også velkommen til at ringe til Kim Folmann og få en byggesnak. Mobil: 20 60 33 11 
 
På bestyrelsesmødet d. 1. september vil bestyrelsen nærmere drøfte det videre forløb. Det 
forventes, at vi medio september arrangerer et ”kick off” møde en hverdagsaften centralt i 
Danmark for interesserede incl. oplæg fra vores rådgivere Steffen og Niels.  
 
 
Kan ikke vente: 
Der indløber en del gode ideer fra aktionærerne.  
 
Der er fra 3 aktionærer kommet et forslag om at etablere en vinkælder på Villa Stabbia. Man må 
sige at vi har lokalerne til det i kælderen. Ideen er den, at de vil afsøge lokale vingårde og 
producenter og indkøbe god vin af forskellig slagt til vores kælder. Der vil så blive lavet et system, 
så man kan hente/handle vin i egen kælder under sit ophold. Vi vil få oplyst den enkelte vins 
historie, geografiske placering mm. 
 
En anden aktionær cykler en del sammen med en del venner. Her er ideen at få fremstillet cykeltøj 
med vores logo på.  
 
En aktionær skriver afslutningsvis i sin mail, at han glæder sig mere til at ”flytte ind på Villa 
Stabbia” end han glæder sig til juleaften. 
 
 
 
 
 
 



 

Vores bestyrerpar: 

 
Peter og Ingerlis er her i weekenden kommet til Montecatini i bil. De går nu i gang med mange af 
de praktiske opgaver der skal være på plads inden overtagelsen 30. september. Det er lige fra køb 
af dyner, aftaler om sengelinned mm., ansættelse af servicemedarbejdere og opsætning af 
bogholderi. 
 
Med venlig hilsen 
Lars, Børge og Kim 
 
 


