Aftale om tegning af anparter
Underskrevne
____________________________________________________________________________
Adresse
____________________________________________________________________________
Email
adresse
__________________________________________________

Post
nr.:
______________________

Bekræfter hermed for mig, at jeg, i forbindelse med stiftelsen af nyt anpartsselskab, Gjern

Almennyttige Udviklingsselskab Aps., tegner anparter for

Nominelt kr. ___________________ til kurs 100 i dette selskab.
Anpartsselskabet, hvis anpartskapital er fastlagt til minimum 50.000 kr., stiftes med henblik på
at udvikle Gjern og omegn i en positiv retning med det mål at opnå øget tilflytning samt bedre
vilkår for turismen. Dette kan bl.a. ske ved køb, salg og udleje af ejendomme samt deltagelse i
øvrige aktiviteter, der kan fremme selskabets førnævnte formål.
Selskabets vedtægter kan hentes på gjern.dk
Tegning af en anpart giver adgang og stemmeret til generalforsamlingen for GAU.
Jeg er bekendt med, at anparterne ikke er frit omsættelige, men at disse, før et eventuelt
købstilbud fremlægges for tredjemand, skal tilbydes de øvrige anpartshavere i henhold til de
vedtægtsbestemte regler herom. Anpartskapitalen indgår således som kapital i selskabet.
Såfremt anpartsselskabet ikke stiftes inden 2 år fra min underskrift på nævnte aftale, er jeg
ikke længere bundet af mit tilsagn, og jeg er således fritstillet.
Udviklingsselskabet har konto i Sparekassen Kronjylland, og anparter tegnes ved indbetaling
på konto: 6110 - 0010654734 med tydelig angivelse af navn og adresse samt gerne mail og
telefon. Betaling skal ske inden for 10 dage fra dato på denne aftale.
Jeg accepterer fremtidig elektronisk korrespondence.

Gjern, den

/

201_
Din underskrift

Ved anpartstegning kan man aldrig blive gjort ansvarlig for eller tabe mere end det beløb, man har tegnet anparter for.
Der bliver ikke udbetalt overskud i anpartsselskabet, da dette går til at konsolidere GAU eller til projekter med almennyttige formål i Gjern jvf. vedtægterne.
Hvis GAU lukker, taber du din anpart, men du vil kunne godskrives 27 % i skat på årsopgørelse af det du har investeret i GAU.

