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SHN Energi - aftale om andele 

§ 1 

Formål: 

Formålet med nærværende aftale er at regulere forholdet vedrørende ejerskabet af andelene i 
driftsselskabet SHN Energi xx, herefter benævnt ”selskabet”, oprettet i.h.t. vedtægterne for foreningen 
SHN Energi, som er stiftet den 2-11-2022, og denne aftale indgår derfor som tillæg til disse vedtægter. 

Dette dokuments indhold skal, jf. vedtægterne, primært sikre at den overvejende ejerandel fastholdes i 
lokalområdet, og det pålægges derfor det efterfølgende driftsselskab at overholde dette formål, i den 
udstrækning gældende lov tillader det. 

§ 2 

Indehavere: 

Andele i selskabet kan alene erhverves af myndige personer, der er tilmeldt folkeregisteret med bopæl 
eller fast ejendom i området med postnummer 6990 på tegningstidspunktet eller et senere 
erhvervelsestidspunkt, og i øvrigt opfylder bestemmelserne i selskabets vedtægter. 

Undtaget fra denne bestemmelse er selskaber, der i forbindelse med nytegning af andelene inddrages i 
finansieringen af projektet. 

Undtaget er ligeledes købere i.h.t. bestemmelsen i § 5 ang. fri omsættelighed. 

§ 3 

Andele: 

Selskabet vil blive opdelt i det antal andele som størrelsen af den forventede produktion berettiger til, 
hvor 1 andel udgør en årlig produktion på 1 MWh. 

Kostprisen på den enkelte andel opgøres derefter som VE-anlæggets samlede bruttopris og dermed 
finansieringsbehov, delt med det totale antal andele. 

Eksempel:  

1 vindmølle = årsproduktion 15 GWh = 15.000 MWh = 15.000 andele 

20 ha. solcelleanlæg = årsproduktion 20 GWh = 20.000 MWh = 20.000 andele 

Installation af 8 stk. vindmøller + 20 ha. solcelleanlæg = 140.000 andele 

Brutto-anlægspris 460 mill. kr. / 140.000 andele = kostpris pr. andel på kr. 3.300,- 

§ 4 

Nytegning af andele: 

Det gælder for alle andele og handler, at ethvert personligt B-medlem ved nytegning maksimalt kan 
erhverve 1.000 andele, mens ethvert personligt A-medlem kan erhverve ubegrænset. 

Andelene fordeles og udbydes i følgende runder:  

Runde 1: Andele tildeles lodsejere som beskrevet i dokumentet ”SHN Energi - lodsejeraftale”. 

Endvidere tillades maksimalt 20 % af samtlige andele overdraget til tredjepart, der efter aftale med 
bestyrelsen har indgået et kontaktforhold som projektudvikler. 

Derudover fastholdes 1.000 andele i driftsselskabet, m.h.p. at disse andele senere tilbydes tilflyttere til 
lokalområdet, hvor prisen besluttes af driftsselskabet under iagttagelse af gennemsnitlig markedspris. 

Runde 2: Alle A- og B-medlemmer i foreningen SHN Energi tilbydes de resterende andele til kostpris. 
Enhver der skriftligt har tilkendegivet et ønske om et antal andele, vil blive tilbudt dette antal efter en 
model, hvor alle først tilbydes 1 andel, derpå tilbydes alle 2 andele, 3 andele osv. op til den enkeltes 
ønske om et maksimalt antal andele. 



Runde 3: Efter at salget som beskrevet i runde 2 er afsluttet, tilbydes personer med bopæl i 
postnummer 6990 de resterende andele til kostpris. Andelene tilbydes efter samme model som 
beskrevet i runde 2, dog gælder også her et maksimum på 1.000 andele pr. person. 

Såfremt der efter de nævnte 3 runder resterer et antal andele til salg, skal bestyrelsen indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling m.h.p. at beslutte betingelserne for det fortsatte salg. 

§ 5 

Omsætning af andele: 

Prisen på andelene afgøres i fri handel, og andelene er - efter afholdelse af selskabets første ordinære 
generalforsamling - frit omsættelige. For at opnå og fastholde den lokale forankring skal salg af andele 
først tilbydes andre indehavere af andele, som har bopæl i lokalområdet, med angivelse af pris og 
skriftlig acceptfrist på 20 hverdage. Øvrige medlemmer af foreningen har sekundært forkøbsret til 
andelene, før de frit kan omsættes. Ønsker ingen af disse at erhverve de udbudte andele, kan andelene 
frit omsættes, uagtet bopæl. 

Ved ønske om salg eller overdragelse, f.eks. forskud på arv, til nært beslægtede familiemedlemmer, 
såsom børn, børnebørn og oldebørn, samt medlemmets holdingselskab, kan bestyrelsen beslutte at det 
i § 2 nævnte bopælskrav fraviges.  

Alle overdragelser af andele skal meddeles selskabet, og ingen overdragelse er gyldig før den er 
godkendt af selskabets bestyrelse. 

----------- 

Nærværende aftale bekræftes hermed vedtaget på generalforsamlingen i SHN Energi 
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