Tilbud om køb af leveringsret til AKV Langholt
RBN/HP/JK
Den 20. oktober 2017
Udvidelse af AKV’s faste tegning
På AKV's ekstraordinære generalforsamling den 18. oktober i år er det besluttet at udvide AKV
Langholts faste tegning (andelskapital) med op til 35%. I alt udbydes 750.000 hkg (17% stivelse).
Nytegningen tilbydes i første omgang til de eksisterende andelshavere, som har fortegningsret frem
til den 3. november 2017. Herefter tilbydes den evt. resterende mængde til jordbrugere, der i dag
ikke er andelshavere til AKV.
Ikke-andelshavere kan tegne frem til 20. november 2017. Ved overtegning vil tildeling ske efter
først-til-mølle princippet, hvor der vil blive opgjort på dagsniveau med start fra første tegningsdag,
som er den 4. november. Hvis der bliver overtegnet før fristens udløb, ophører tegningen af nye
andele. Hvis du vil være sikker på, at din anmodning kommer i betragtning, vil det derfor være en
god idé at indsende anmodningen, så den allerede er AKV i hænde, når tegningen starter.
Udvidelsen af tegningen vil være gældende fra kampagnen 2018 med levering af 66% af den nytegnede mængde i kampagnen 2018 og fuld levering fra kampagnen 2019. I kampagnen 2018 vil
der være tale om leverancer frem til midten af januar 2019.
Der er vedtaget følgende:
De udbudte andele vil blive solgt til 75 kr/hkg andel finansieret eller 70 kr/hkg andel kontant. Betaling
vil for ikke-andelshavere ske efter nedenstående model:
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2019
2020
2021
2022
2023

Kontant
kr/hkg andel
10
60

For alle nytegnede andele:
AKV har transport i andelene, indtil de er fuldt betalt. Det betyder, at der ikke kan optages anden
pant eller transport i de nytegnede andele, så længe de er finansieret gennem AKV. Desuden skal
den resterende del af betalingen på andelene indfries, hvis andelene skal sælges (gælden kan ikke
overdrages).
Som ved øvrige handler med andele avlere imellem er tegningsudvidelsen også afhængig af bestyrelsens endelige godkendelse.
På AKV bestyrelsens vegne
Jørgen Skeel
Formand
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TEGNINGSUDVIDELSE AKV Oktober 2017
Denne side returneres eller mailes eller til AKV Langholt, Att. Jytte Koldkjær, jk@akv-langholt.dk, så
den er AKV i hænde senest fredag den 20. november 2017. Der vil løbende blive udsendt
bekræftelser, så man ved, at AKV har modtaget anmodningen.
Undertegnede ønsker hermed i henhold til brev af 20. oktober 2017 bindende at nytegne i alt
______________ hkg (17% stivelse)
(hvis ikke du ønsker at nytegne skriv 0 og returner til AKV)
Supplerende oplysninger
Jeg ønsker:
Finansieringsordning som beskrevet på første side
at betale kontant 70 kr/hkg

Ved min underskrift erklærer jeg mig samtidig indforstået med de betalings- eller udbetalingsterminer, der er anført på første side.

Navn:
Tlf. nr.:
E-mail:
Adresse:

Underskrift

______________________________

Denne tegningsblanket skal være AKV i hænde senest fredag den 20. november 2017
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