
ADVOKATERNE KANNIKEGADE 12 
Att. Peter Storgaard og Torben Høholdt Jensen 
Kannikegade 12 
8000 Århus C 

Samsø - Renewable Energy Island 
Søtofte 24, Tranebjerg 
DK-8305 Samsø 

Samsø, d. 25.04.00 

VEDR. SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK - JURIDISK ASSISTANCE. 

Samsø Energiselskab s.m.b.a. (SE) skal hermed anmode Advokaterne Kannikegade 12 
om at fremkomme med tilbud på juridisk assistance på udførelse af nedennævnte opgaver 
i forbindelse med forberedelsen af etableringen af Samsø Havvindmøllepark. 

Der ønskes særskilte tilbud for de 2 delopgaver: 

A. 
Udarbejdelse af responsum med belysning af væsentlige forhold og anbefalinger vedr. 
etablering af juridisk enhed/selskabsdannelse, der kan indgå som ejer/I ejerskab af 
planlagt havvindmølleselskab ved Samsø. 

Grundlaget herfor er skitseret i Samsø Energiselskabs notat af 25.03.2000, "Samsø 
Havvindmøllepark - principper for ejerskab" og i referat fra møde den 11.04.2000 med 
advokatfirmaet, Advokaterne Kannikegade 12. 

Responsummet forventes at kunne danne grundlag for umiddelbart beslutning om 
etablering af juridisk enhed, der kan indgå I ejerskab af Samsø Havvindmøllepark. 

Der forventes afholdt 1-2 møder i Århus. Responsummet forventes at foreligge i endelig 
form senest med udgangen af maj 2000. 

B. 
Forslag til vedtægter og anden relevant juridisk grundlag for etablering af juridisk enhed 
for ejerskab mv. af Samsø Havvindmøllepark. 

Der forventes afholdt 1-2 møder I Århus. Endvidere skal der afholdes et møde på Samsø, 
hvor advokaterne konfronteres med den forventede ledelse for mølleparken samt de 
forventede "hovedaktionærer". Mødet på Samsø vil ikke medføre overnatning på øen. 
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)hnsen Nielsen 

Vedlagt følger vort referat af mødet d. 11.04.00 
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HAVVINDMØLLEPROJEKT VED SAMSØ 

REFERAT FRA MØDER DEN 11.APRIL 2000 MED ADVOKATER VEDR. 
SELSKABSDANNELSE MV. 

Deltagere fra Samsø Havvindmølleprojektet: 

- Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab. 
- Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor. 
- Hans Bjerregård, Green Globe Int. (referent). 

Til stede fra advokatfirmaet: 
Advokat (H) Peter Storgaard og 
Advokat (H) Torben Høholdt Jensen. 

Følgende forhold blev drøftet og følgende synspunkter blev fremlagt: 

A. 
Fonde er ikke en relevant juridisk enhed. En fond kan ikke gå ind i medejerskab og kan 
ikke have begrænset hæftelse. 

B. 
Aktieselskabsformen (A/S) er velegnet til ejerskab af havvindmølleparken. A/S giver 
begrænset hæftelse og giver fleksibilitet, A/S er en fleksibel form, hvor der kan udstedes 
aktier, når aktiverne stiger. 

C. 
Man kan eventuelt vælge først at etablere anpartsselskab, hvor kravet om indskudskapital 
er 125.000 kr. (500.000 kr. for aktieselskab) med senere overgang til A/S. 

D. 
Samsø Energiselskab kan indskyde tilskudsmidler, goodwill mv. Revisor skal påtegne 
ved værdisætteisen heraf ved udarbejdelse af vurderings bedømmelse. 

E. 
Man kan vælge at kontrollere ejerkredsen ved at bestemme, at A/S skal have tilbudt 
aktier, før videresalg kan ske (Thisted Bryghus-model). 

F. 
Umiddelbart ikke tilrådeligt med • opdeling i enkeltselskaber for enkelte 
vindmøller/grupper af vindmøller. Dette forhold bør overvejes nøjere. 

G. 
Af skatten fra A/S går 3/25 I kommunekassen. 



H. 
En model er, at Samsø Energiselskab får licensbetaling for rettigheden til etablering af 
havvindmølleparken fra fremtidige ejere. Hermed undgås eventuelle problemer i f.t. 
myndighedstilladelsen udstedt til Samsø Energiselskab. 

I. 
Samsø Energiselskab kan have følgende potentielle indtægter i f.t. 
havvindmølleprojektet: 

- Licensbetaling, (se ovenfor). 
- Afkast fra ejerandel. 
- Arbejde i f.t. havvindmølleparken. 

J. 
På grundlag af indledende overvejelser, undersøgelser mv. af mere generel karakter er det 
muligt hurtigt og for et relativt begrænset beløb (10-15.000 kr.) at fastlægge konkrete 
bestemmelser, vedtægter o.l. for havvindmølleselskab. 

Opfølgning på møde med advokatfirmaer: 

På grundlag af møde med de 2 advokatfirmaer besluttedes det at udvælge Advokaterne 
Kannikegade 12 til videre drøftelse om udarbejdelse af juridisk forslag til 
selskabsdannelse mv. som skitseret i notat af 25.03.2000, "SAMSØ 
HAVVINDMØLLEPARK - PRINCIPPER FOR EJERSKAB". 

Dette notat tilrettes, bl.a. på baggrund af drøftelsen med advokatfirmaet, som grundlag 
for indhentning af tilbud fra advokatfirmaet om juridisk bistand i f.m. 
havvindmølleprojektet. Advokatfirmaet erklærede sig indforstået med at arbejde med en 
fasedeling og honorering i f.t. gennemførelse af de enkelte faser. 


