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Vilkår og betingelser for finansiering - op til 100 andele

Der tages udgangspunkt i det samlede udbudsmateriale for projektet.

Pris kr. 3.375 pr. andel

Finansiering kr. 2.000 pr. andel

Egenfinansiering kr. 1.375 pr. andel

Afvikling over maksimalt 15 år fra idriftsættelse (lukket kredsløb)

Etableringsomkostninger kr. 1.500

Sikkerhed: Pant i vindandele samt transport i løbende elafregninger.

Der skal foretages sædvanlig kreditmæssig godkendelse af investor.  
Seneste skattemæssig årsopgørelse eller driftsregnskab, forudsættes ikke  
at give anledning til bemærkninger.

Samtlige ovenstående vilkår og betingelser uddybes meget gerne pr. email,  
telefon eller ved et personligt møde.

Ringkjøbing Landbobank har ikke medvirket ved udfærdigelsen af udbudsmateria-
let, herunder budgetter m.v. Banken kan således ikke drages til ansvar for materia-
lets indhold og forudsætninger. Projektets juridiske aspekter er ikke efterprøvet af 
banken.

Bemærk, at ovenstående kun tilbydes til helkunder i banken.



Undertegnede ønsker tilbud på finansiering af mine andele i  
K/S St. Soels laug.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Cpr.nr.:

Telefonnr.

E-mail:

                                                               Underskrift

Afleveres eller sendes sammen med kopi af seneste skattemæssige  
årsopgørelse eller driftsregnskab til nærmeste afdeling af Ringkjøbing 
Landbobank A/S - eller til:

hvortil spørgsmål omkring finansiering også kan rettes.

Ringkjøbing Landbobank
Vedvarende Energi
Torvet 1
6950 Ringkøbing
E-mail:  vind@landbobanken.dk
Tlf.: 7624 9315

Henrik Videbæk
Tlf. 7624 9315

Dorte Susgaard
Tlf. 7624 9362



Vedvarende Energi Ringkøbing

Torvet 1  6950 Ringkøbing  vind@landbobanken.dk   
landbobanken.dk/vind

Vi har løsningen til 
finansiering af  

netop dit sol- eller 
vindmølle projekt!

Specialafdeling for vindmøller og solceller

På hovedkontoret i Ringkøbing har vores 
specialafdeling siden 1995 udelukkende be-
skæftiget sig med finansiering af vedvarende 
energi - vindmøller og solceller - og vi kan 
derfor som landets førende vindmølle- og 
solcellebank tilbyde: 

• 6 medarbejdere med mangeårig erfaring  
og stor ekspertise

• Professionel sparringspartner på nye  
projekter

• Rådgivning og skarpe priser

• Finansiering af alle mølle- og solprojekter  
- både nye og eksisterende i Danmark og  
Tyskland

Dorte Susgaard 
Tlf. 7624 9362

Henrik Videbæk
Tlf. 7624 9315

Peter Dahl Lange
Tlf. 7624 9454

God til finansiering af solceller  
og vindmøller


