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Tegningsblanket 27. oktober 2019 
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Kristoffer Lindberg, Esthar Rose, Birgitte Bager & Andreas Nyborg Madsen 
Initiativgruppen bag Langå Kro & Hotel 
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web: https://www.facebook.com/pg/KroHaabogKaerlighed 
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Oversigt 
I løbet af 2019 har en række borgere fra Langå og omegn arbejdet på at tegne en samlet 
plan for genskabelsen af Langå Kro & Hotel. Den færdige strategi blev præsenteret på et 
borgermøde i oktober 2019. 

Formål 
Formålet er at opkøbe kroen med henblik på delvis bortforpagtning til drift af kro og hotel 
til gavn for hele byen og dens omegn. 

Specifikationer 
Ved at tegne aktier i det nye selskab er du med til at sparke yderligere gang i udviklingen af 
Langå og omegn – her, nu og i fremtiden! 

Medejerskab 
Initiativgruppen inviterer alle med interesse for projektet, Langå Kro & Hotel, til at blive 
medejer. 

Aktier koster 1.000 kr pr. stk. 

Alle kan købe: Selvstændige, private, holdingselskaber, foreninger mv.  Køb af aktier giver 
medejerskab og medbestemmelse.  

Projektomfang 
For at selskabet skal blive en realitet, skal vi ved tegningsperiodens udløb have bindende 
tilsagn om tegning af aktier for mindst 1.150.000 kr. Sker dette ikke, vil selskabet ikke blive 
stiftet, og man vil få sine penge tilbage.  

Tegningsperiode 
Tegningsperioden løber frem til den 30. november 2019. 

Efter tegningsperiodens udløb vil der blive givet besked til alle, som har afgivet bindende 
tilsagn om tegning af aktier. I tilfælde af, der er givet tilsagn om et tilstrækkeligt antal 
ejerandele, vil der blive indkaldt til en stiftende generalforsamling. 
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Tegningsblanketten afleveres underskrevet til: 
Initiativgruppen bag Langå Kro & Hotel 
att.: Andreas Nyborg Madsen 
Vellevvej 4,  
8870 Langå. 
 
Tegningsblanketten kan også indscannes eller der kan tages et billede som fremsendes på 
email: khklangaa@gmail.com 
 
Når vi har registreret din tegningsblanket fremsender vi en kvittering på email. Det er 
vigtigt at blanketten er læsbar. 

Milepæle 

I. Tegningsperiodens start 27. oktober 2019 
Tegning af aktier skydes i gang. 

II. Tegningsperiodens slut 30. november 2019 
Tegning af aktier afsluttes. 

III. Evaluering af tilsagn om ejerandele primo december 2019 
Resultatet af evalueringen formidles til alle der har givet bindende tilsagn om 
tegning af aktier. 

IV. Stiftende generalforsamling medio december 2019 
Der afholdes stiftende generalforsamling for alle, der har givet bindende tilsagn om 
tegning af aktier. Der vælges en bestyrelse, som bestemmer retningen for det videre 
forløb. 
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Tegningsblanket 
Underskrevne: (BLOKBOGSTAVER) 

Navn: 

CVR-nr.: (kun for virksomheder) 

Vej: 

Postnr.: 

By: 

Email: 

Telefonnr.: 

Bekræfter hermed bindende for mig, at jeg, i forbindelse med stiftelsen af et nyt folkeejet 
selskab, “Langå Kro og hotel A/S”, tegner aktier for 

Antal (styk): ____________________________ á 1.000 kr. 

Eller i alt for kroner: ______________________________ . 

Udkast til selskabets vedtægter kan udleveres hvis dette ønskes. 

Såfremt selskabet ikke stiftes inden 1 år fra min underskrift på nærværende aftale, er jeg 
ikke længere bundet af mit tilsagn, og jeg er således fritstillet. 

 

Dato: 
 
 
 
_________________________________ 

Underskrift: 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 


