
  

                                                                                      Ågård Butikshus ApS                                                                                                                                    

                                          Tegningsblanket for anpartskøb 

                            Antal anparter: ____________stk. á kroner 2.500,00 I alt:______________________kroner 

 Indbetaler/Anpartskøber OBS KUN ET NAVN: 

Navn:                                                                                   Evt. firmanavn:  

___________________________________________________________________________________________ 

Adresse:                                                                              Postnummer og By:  

___________________________________________________________________________________________ 

E-mail*:                                                                               Telefonnummer:  

___________________________________________________________________________________________ 

* E-mail bruges ved al senere kommunikation fra Ågård Butikshus ApS. 

Jeg er indforstået med, at tilsagnet i henhold til denne blanket om køb af anparter er juridisk bindende, hvorfor 

jeg forpligter mig til at indbetale anpartskøbets beløb på anfordring fra arbejdsgruppen for Ågård Butikshus ApS. 

Tidspunktet for indbetaling og detaljer vil tilgå senere. 

Købet af anparter og derved betalingen for købet af anparter sker ved, at anpartskøbets beløb indsættes på 

Ågård Butikshus ApS spærret konto. Overførslen kan ske elektronisk dvs. via din netbank, ved henvendelse til din 

egen bank. 

HUSK at ved alle indbetalinger skal følgende angives i feltet ”tekst til modtager”: Dit FAKTURA nummer.  

Købet af anparter og dermed tegningen anses først for fuldført, når overførslen er gennemført og registreret på 

Ågård Butikshus ApS, spærrede konto. Når tegningsperioden er afsluttet, vil du enten via din e-mail (hvis du har 

angivet en) eller pr. brev modtage et anpartsbevis.                              

Ved underskrift af tegningsblanketten accepterer jeg at Ågård Butikshus ApS som dataansvarlig opbevarer og arkiverer 

personoplysninger om mig til brug for tegning af anparter i Ågård Butikshus ApS. Dine oplysninger vil blive opbevaret som 

dokumentation for opnået egenfinansiering med henblik på etablering af yderligere finansiering til projektet. Ovenstående 

personoplysninger kan videregives til tredjepart i forbindelse med finansiering. Mine oplysninger opbevares så længe jeg fremgår af 

ejerbogen eller så længe det er påkrævet af øvrig lovgivning. Jeg kan kontakte Ågård Butikshus ApS med anmodning om at blive 

orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt, kræve 

berigtigelse eller sletning af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med 

lovgivningen. Klage over behandlingen af mine personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, 

telefonnummer: 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

Sted:                                   Dato:                                                      Underskrift: 

mailto:dt@datatilsynet.dk


 

            Så er det nu der skal handles  

 
Så er det nu der skal handles  

Arbejdsgruppen har siden midten af oktober måned knoklet med at få afklaret 

de mange udfordringer, som er en forudsætning for at vi kan få en 

dagligvareforretning i Ågård. På nuværende tidspunkt har ca. 400 ud af 700 

husstande tegnet anparter "Men vi mangler fortsat 100 anparter tilsvarende 

250.000kr. for at være i mål"       

Bestyrelsen og arbejdsgruppen besluttede på vores ugentlige møde mandag 

aften d. 30. januar at tilsagn om yderligere anparter skal være os i hænde 

senest onsdag d. 8. februar. Betaling skal ske senest d. 15. februar. Udover det 

skal en købsaftale med COOP være færdigforhandlet og klar til underskrift d. 6. 

februar. 

Er ovenstående punkter med tilsagn om 100 anparter eller 250.000kr. 

svarende hertil senest d. 8. februar samt købsaftale fra COOP ikke opfyldt d. 9. 

februar er det bestyrelsens og arbejdsgruppens vurdering, at det vil være 

uforsvarligt at købe ejendommen og gennemføre de nødvendige investeringer 

i renovering af bygningerne og fornyelse af inventaret, som er en betingelse 

for at vi får en ”min Købmand” i Ågård.   

Er støtten der og ovenstående punkter kan vinges af vil vi gerne arbejde 

videre. 

Men det er vigtigt vi står sammen og kigger indad NU 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen og arbejdsgruppen Ågård Butikshus Aps. 
Anpartssedlen kan afleveres i den hvide postkasse ved brugsen eller sendes til mail:                                

info@aagaardbutikshus.dk     Ved flere spørgsmål ring direkte til Birthe Damkjær på tlf. 40515215  

 

mailto:info@aagaardbutikshus.dk

