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0.
Sams

Indledende bem rkninger fra Sams

kojord A/S

kojord A/S, CVR-nr. 37 62 33 50 (i det f lgende Selskabet ) blev stiftet den 15. april 2016 p initia-

tiv fra JORDBRUGSFONDEN SAMS KOLOGISK, CVR-nr. 36 45 12 70. Selskabet blev stiftet med en kapital p DKK 3.050.000,00 efter et forudg ende udbud.

Selskabet gennemf rte i perioden 1. december 2017 til 28. februar 2018 yderligere et udbud af op til 7.000
stk. B-aktier

DKK 1.000 til nytegning med krav om minimumstilslutning p DKK 1.040.000, inkl. overkurs. I

den forbindelse blev der nytegnet 1.820 stk. B-aktier, svarende til en kapitalforh jelse p kr. 1.820.000,
hvormed den nominelle selskabskapital p nuv rende tidspunkt udg r DKK 4.870.000.

Selskabet ejer for nuv rende 2 landbrugsejendomme beliggende Alstrup 2 og Vestermarksvej 45, 8305
Sams . Selskabets ledelse har i overensstemmelse med selskabets form l l bende vurderet, om der m tte
v re landbrugsejendomme p Sams , der er egnede til k b.

I henhold til n rv rende prospekt udbydes nu 25.000 stk. B-aktier

DKK 1.000 til kurs 104, svarende til et

udbud p DKK 26.000.000, inkl. overkursen.

N rv rende udbud har til form l at st tte selskabets strategi om opk b af landbrugsjord p Sams i overensstemmelse med det vedt gtsbestemte form l. Ledelsen har for nuv rende identificeret 1-3 ejendomme,
der umiddelbart er egnede til k b med henblik p at varetage driften i overensstemmelse med de vedt gtsbestemte principper.

Det fremg r af vedt gternes

22:

Bestyrelsen er frem til den 31. december 2020 bemyndiget til at forh je selskabets aktiekapital med B-aktier med op til
nom. kr. 30.000.000,00 til kurs 104 med fuld kontant betaling.
Bestyrelsen fasts tter ved tegning tegningsfrist og indbetaling, idet bestyrelsen kan foretage flere selvst ndige kapitalforh jelser i bemyndigelsesperioden p op til samlet kr. 30.000.000.
De nuv rende aktion rer har fortrinsret til tegning af de nye aktier, s fremt disse senest 3 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne pr. e-mail eller andet skriftligt medie meddeler, at fortegningsretten g res g ldende.
Der g lder ikke indskr nkninger i de nye aktiers oms ttelighed.
De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registreringen.
De nye aktier er oms tningspapirer, dog er de nye aktier omfattet af ejeraftalens bestemmelser.

Side 3

Ved n rv rende udbud agter Bestyrelsen at benytte bemyndigelsen til at realisere strategien om at erhverve yderligere landbrugsejendomme p Sams .

I medf r af selskabsloven samt vedt gternes

22 har nuv rende aktion rer fortrinsret til tegning af de nye

B-aktier.

Som investor bliver man en del af et igangv rende selskab, der har til form l at investere i b redygtige
aktiviteter til gavn for milj et, landbruget og samfundet. Derfor er det prim re form l ikke et attraktivt konomisk afkast.

1

Pr sentation af Sams

Sams

kojord A/S

kojord A/S har til form l at virke for kologisk jordbrug p Sams . Gennem opk b af jorde og g rde

skal selskabet medvirke til at flere unge landm nd kan komme i gang med at drive landbrug, at der skabes
mere kologisk jorddrift p Sams , og at livet p landet bibeholdes. Selskabet er en investeringsmulighed,
der har til form l at st tte en r kke af Fondens b redygtige og kologiske tiltag p Sams :
Ved at st tte generationsskiftet p Sams gennem k b og bortforpagtning af landbrugsejendomme, der skal
dyrkes kologisk.
Ved at st tte udvikling og opstart af projekter og/eller virksomheder, der udvikler, bearbejder, for dler
og/eller s lger kologiske produkter. Dette sker ogs med henblik p at skaffe arbejdspladser og get tilflytning til Sams .
Ved at st tte initiativer der bringer landm nd/f devareproducenter og forbrugere t ttere sammen.
Ved at st tte udvikling og opstart af uddannelse og fors gsm ssige tiltag p Sams i relation til b redygtighed, kologi og f devarer.
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Ved at st tte udvikling og opstart af tiltag omkring b redygtig bos tning og levef llesskaber p Sams
baseret p

kologi.

Ved at fremme sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter, f.eks. kan det best i at s rbare borgere
bliver involveret i arbejdet p fondens g rde.
Ved at tilstr be, at offentligheden s vidt muligt f r adgang til Fondens arealer.
Form let med prospektet er at give et fyldestg rende grundlag for beslutning om investering i Sams

ko-

jord A/S.

Selskabet har inden for de seneste 12 m neder udbudt 5.000 stk. B-aktier, svarende til DKK 7.280.000, inkl.
overkurs. N rv rende udbud udg r DKK 26.000.000, inkl. overkurs, hvormed udbuddene samlet udg r
DKK 34.280.000. Dermed er udbuddet er ikke omfattet af Lovbekendtg relse 2018-01-08 nr. 12 om kapitalmarkeder og bekendtg relse 2017-10-31 nr. 1176 om prospekter, idet n rv rende udbud og de samlede
udbud inden for de seneste 12 m neder er mindre end EUR 5.000.000, hvormed Finanstilsynets godkendelse ikke er p kr vet.

Potentielle investorer anbefales at s ge egen juridisk og konomisk r dgivning, herunder supplerende r dgivning om finansielle og skattem ssige forhold, forinden investorer tr ffer beslutning om investering i
Sams

kojord A/S.

Det er Selskabets strategi at sammens tte og videreudbygge den nuv rende portef lje af landbrugsejendomme p Sams ved erhvervelse af enkeltejendomme, der skal drives kologisk. Portef ljen vil ogs frem-

Side 5

over best af landbrugsjord med bortforpagtning til navnlig unge landm nd til p for landmanden gunstige
forpagtningsvilk r. Ejendommene udv lges efter f lgende kriterier:
Beliggenhed (p Sams )
Pris og rentabilitet
Finansiering (S lgerfinansiering, bank- eller kreditforeningsfinansiering og/eller selvfinansiering),
Jordens bonitet
Det er hensigten, at Selskabet over tid uden n rmere tidsm ssige rammer skal erhverve stadig flere ejendomme.
Efter overtagelse af landbrugsejendomme vil Selskabets ledelse sikre en aktiv og v rdiskabende forvaltning
af ejendomsportef ljen. Det vil ske gennem en effektiv administration, optimering af finansiering og sammens tning af forpagtningerne samt eventuel udvikling af ejendommene. I sammens tningen af portef ljen
vil der blive lagt v gt p ejendommenes placering inden for det geografiske omr de (Sams ).
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INDLEDNING

2

N rv rende prospekt er udarbejdet i forbindelse med et privat udbud i Danmark af 25.000 stk. nye B-aktier
nom. DKK 1.000,00 i Selskabet. Det er ikke en betingelse for etablering af tegningen, at der er en bestemt
minimumtilslutning til tegningen af B-aktier. Aktierne er unoterede. Bestyrelsen kan uden n rmere begrundelse beslutte, at Selskabet kapitalforh jelsen ikke skal gennemf res, selvom der er sket fuldtegning, hvormed tegningsbel b returneres rentefrit til den enkelte investor. For definitioner henvises til afsnit 7.
De nye B-aktier udbydes til tegning i perioden fra den 1. september 2018 - 30. november 2020 ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan ved fuldtegning finde sted f r udl bet af Tegningsperioden. I
Tegningsperioden kan Bestyrelsen efter egen vurdering af indkomne tegningstilsagn hver 3. m ned (28.02,
31.05, 31.08 og 30.11), f rste gang d. 30. november 2018, forh je selskabskapitalen p grundlag af indkomne tegningstilsagn.
B-aktierne udbydes til en fast kurs p DKK 104 pr. aktie

nominelt DKK 1.000 ( Tegningskursen ), svarende

til DKK 1.040, inkl. overkurs, og afregnes franko. Der kr ves en minimumsinvestering p DKK 10.400,00
(inkl. overkurs), svarende til 10 stk. B-aktier pr. investor. Udbuddet gennemf res i henhold til dansk lovgivning.
Ved tilsagn om tegning af B-aktier forpligter investor sig til efter anmodning fra Selskabet eller dets r dgivere
at indbetale tegningsbel bet, inkl. overkurs, til en anvist bankkonto til brug for kapitalforh jelsen. Indbetaling
skal ske senest 10 dage efter tidspunktet for modtagelsen af anmodningen. Ethvert tilsagn om tegning af Baktier kan tilbagekaldes frem til modtagelsen af f rn vnte anmodning. S fremt Bestyrelsen m tte beslutte
ikke at forh je selskabskapitalen ved udl bet af den f rstkommende m nedstegning efter indlevering af
tegningstilsagnet, fx d. 31. august, vil investor fortsat v re forpligtet af sit tegningstilsagn ved en senere
kapitalforh jelse, medmindre investor f r modtagelsen af anmodning om indbetaling af tegningsbel bet har
tilbagekaldt sit tegningstilsagn. Der henvises til det i afsnit 3.3. Afgivelse af tegningsordre anf rte.
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Der henvises is r til afsnit 3.4 Risikofaktorer for en gennemgang af risici forbundet med en investering i
Selskabets B-aktier.
Disclaimer
Prospektet indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige
udvikling i Selskabet. S danne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte
og ukendte risici og usikkerheder og er baseret p en r kke foruds tninger, som kan vise sig ikke at holde
eller som kan

ndre sig. Selskabets faktiske fremtidige oms tninger og resultater m.v. kan s ledes afvige

fra de forventninger og estimater m.v., som er indeholdt i Prospektet.
Dette Prospekt er ikke et l ftebindende tilbud, en anbefaling eller en opfordring til modtageren af Prospektet
fra Fonden eller Selskabet til k b eller tegning af B-aktier i Selskabet. Potentielle k bere af B-aktier i Selskabet skal selv sammen med deres juridiske og konomiske r dgivere vurdere, om oplysningerne i Prospektet
er relevante, og en eventuel tegning eller et eventuelt k b skal baseres p de oplysninger og unders gelser,
som vedkommende finder n dvendige. Potentielle tegnere eller k bere af B-aktierne b r blandt andet unders ge den lovgivning, herunder skattem ssige konsekvenser, som vil v re relevante forud for erhvervelse af B-aktierne.
Dette udbud af Nye B-aktier foretages i henhold til dansk ret. Der vil ikke blive udbudt Nye B-aktier til investorer bosiddende i andre lande end Danmark, herunder vil der ikke blive udbudt B-aktier til investorer i USA,
Storbritannien, Nordirland og Japan. Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet af B-aktierne kan v re begr nset ved lov i visse lande. Personer, der kommer i besiddelse af dette Prospekt, opfordres af Fonden og
Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage s danne eventuelle begr nsninger.
Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse til at afgive oplysninger vedr rende Selskabet bortset fra
hvad der er indeholdt i dette Prospekt, og afgivelse af s danne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes
som autoriserede af Fonden eller Selskabet. S fremt Selskabet bliver bekendt med forhold, der n dvendigg r

ndringer til n rv rende Prospekt, vil disse blive offentliggjort i form af et revideret prospekt snarest

muligt. Oplysninger herom frems ttes via www.samsoe-oekojord.dk og/eller via nyhedsmails.
Side 10

2.2

Erkl ring afgivet af uafh ngig revisor

Der henvises til bilag 6.

2.3. Advokaterkl ring

Ved n rv rende skal vi bekr fte, at vi p foranledning af Sams
skabet ) har gennemg et prospektet for Sams

kojord A/S (i det f lgende ben vnt sel-

kojord A/S med ledsagende bilag ( Prospektet ).

Gennemgangen af prospektet samt udarbejdelse af denne erkl ring er sket p baggrund af Prospektet og
dets bilag, som er modtaget fra selskabet og Fonden.
Vi har i forbindelse med gennemgangen sammenholdt Prospektet og dets selskabsretlige bilag.
Vi kan erkl re, at prospektet er udarbejdet i udarbejdelse med g ldende dansk lovgivning, idet lovbekendtg relse 2018-01-08 nr. 12 om kapitalmarkeder og bekendtg relse 2017-10-31 nr. 1176 om prospekter ikke
finder anvendelse, eftersom n rv rende udbud og de samlede udbud inden for de seneste 12 m neder er
mindre end EUR 5.000.000.

Vi kan erkl re, at de i prospektet indeholdte oplysninger om selskabets selskabsretlige registreringsforhold,
selskabets Aktiekapital og vedt gter er i overensstemmelse med de foreliggende registreringer i Erhvervsstyrelsen.

Side 12

Det bem rkes, at de i prospektet indeholdte talm ssige, konomiske og skattem ssige oplysninger, foruds tninger, beregninger og konsekvenser ikke er gennemg et af undertegnede. Til en s dan gennemgang
har selskabet antaget Krogh & Thomsen I/S.
Aarhus, den 23. august 2018

_________________________
Thomas Schioldan S rensen

2.4.

Erkl ring afgivet af Rousing Consult v/ Anders P. Rousing

Rousing Consult v/ Anders P. Rousing har v ret tilknyttet til prim rt at udvikle, verificere og underst tte den
bagvedliggende forretningsmodel for Sams

kojord A/S.

Det vil mere konkret sige den konomiske forretningsmodel baseret p k b af landbrugsejendomme og videreudlejning af disse til forpagtere. Arbejdet har omfattet en vurdering af det praktisk mulige ved k b og finansiering af de k bte ejendomme, udlejning af disse og samtidig en vurdering af forpagters mulighed for at
efterkomme den forventede lejebetaling til Sams

kojord A/S.

Vurderingen er sket p baggrund af de g ldende forhold for landbrugserhvervet, baseret p de nuv rende
kapitalforhold, produktionsmuligheder, afs tningspriser og forventninger til fremtiden.
Undertegnede har desuden analyseret og beskrevet forventet udvikling over konomien fremadrettet, samt
vurderet prospekt 2017 set i forhold til realiseret jf. afsnit 5.1.
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Ved at st tte udvikling og opstart af projekter og/eller virksomheder, der udvikler, bearbejder, for dler
og/eller s lger kologiske produkter. Dette sker ogs med henblik p at skaffe arbejdspladser og get tilflytning til Sams .
Ved at st tte initiativer der bringer landm nd/f devareproducenter og forbrugere t ttere sammen.
Ved at st tte udvikling og opstart af uddannelse og fors gsm ssige tiltag p Sams i relation til b redygtighed, kologi og f devarer.
Ved at st tte udvikling og opstart af tiltag omkring b redygtig bos tning og levef llesskaber p Sams
baseret p

kologi.

Ved at fremme sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter, f.eks. kan det best i at s rbare borgere
bliver involveret i arbejdet p fondens g rde.
Ved at tilstr be, at offentligheden s vidt muligt f r adgang til fondens arealer.
Form let med prospektet er at give et fyldestg rende grundlag for beslutning om investering i Sams

ko-

jord A/S. Udbuddet er ikke omfattet af lovbekendtg relse 2018-01-08 nr. 12 om kapitalmarkeder og bekendtg relse 2017-10-31 nr. 1176 om prospekter, idet n rv rende udbud og de samlede udbud inden for
de seneste 12 m neder er mindre end EUR 5.000.000. Potentielle investorer anbefales at s ge egen juridisk
og konomisk r dgivning, herunder supplerende r dgivning om finansielle og skattem ssige forhold, forinden investorer tr ffer beslutning om investering i Sams

kojord A/S.

Som investor bliver man en del af et igangv rende selskab, der har til form l at investere i b redygtige
aktiviteter til gavn for milj et, landbruget og samfundet. Derfor er det prim re form l ikke et attraktivt konomisk afkast.
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Det er Selskabets erkl rede strategi at sammens tte en portef lje af landbrugsejendomme p Sams ved
erhvervelse af enkeltejendomme. Portef ljen vil udg res af landbrugsjord med bortforpagtning til navnlig
unge landm nd til en for landmanden gunstig forpagtningsafgift. Ejendommene udv lges efter f lgende
kriterier:
Beliggenhed
Pris og rentabilitet
Finansiering (S lgerfinansiering, bank- eller kreditforeningsfinansiering og/eller selvfinansiering),
Jordens bonitet
Udbuddet har til form l realisere Selskabets erkl rede strategi om at erhverve flere landbrugsejendomme
p Sams , idet Selskabet for nuv rende ejer 2 landbrugsejendomme p Sams .
Efter overtagelse af nyerhvervede ejendomme vil Bestyrelsen sikre en aktiv og v rdiskabende forvaltning af
ejendomsportef ljen. Det vil ske gennem en effektiv administration, optimering af finansiering og sammens tning af forpagtningerne samt eventuel udvikling af ejendommene. I sammens tningen af portef ljen vil
der blive lagt v gt p ejendommenes placering inden for det geografiske omr de (Sams ).
Om Sams
Sams er en

i Kattegat midt i Danmark p 114,26 km og har ca. 3.700 indbyggere bosat i 22 landsbyer,

hvoraf Tranebjerg er den st rste.
Sams Kommune best r af Sams og en r kke sm

er. Kommunen blev oprettet i 1962 ved sammenl g-

ning af sognekommunerne Besser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg, alle i Sams Herred, der i 1970
blev overf rt fra Holb k Amt til rhus Amt. Sams blev ikke ber rt af strukturreformens kommunesammenl gninger i 2007. Kommunalreformen i 2007 p virker ikke kommunens gr nser, men den har v ret n dt til
at indg samarbejdsaftaler med Odder Kommune og Aarhus Kommune.
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Sams best r af Nordsams , hvis st rste by er Nordby, og Sydsams med Tranebjerg, Kolby K s og
Ballen, bundet sammen af en landtange ved hvis stlige side naturomr det Stavns Fjord ligger.

Sams er blandt andet kendt for sine tidlige kartofler, der kan f s i det meste af landet.

en er ligeledes

kendt for sin rlige Sams Festival. Turisme er ogs et vigtigt erhverv, og Sams har en h j andel af iv rks ttere. Sams er kendt for at v re en gr n , som er selvforsynende med vedvarende energi, og Energiakademiet er kendt verden over. Det
af det samlede landbrugsareal p

kologiske landbrugsareal p Sams er stigende og udg r pt. ca. 7%

en. De kologiske bedrifter er specialiserede indenfor gr ntsagsproduk-

tion og fjerkr , men inkluderer ogs melproduktion p egen m lle (Sams Mel) og bryghus med lokal brygning af special l (Sams Bryghus).

Om Jordbrugsfonden Sams kologisk
Jordbrugsfonden Sams kologisk h rer hjemme p Sams , og er en erhvervsdrivende almennyttig/velg rende fond.
Fondens overordnede form l er igennem kologi og b redygtighed at give nuv rende og fremtidige generationer bedre muligheder for at f en levende jord, rene og sunde f devarer, rent drikkevand og st rre biodiversitet.
Endvidere er det fondens form l at lette generationsskiftet inden for landbruget p Sams og dermed fremme den kologiske drift p

en. Samt at skabe arbejdspladser og at fremme tilflytning til en.

Fonden opn r sin kapital ved gaver, frivillige bidrag, sponsorater og l n.

Hvorfor en jordbrugsfond?
Den danske landbrugsjord, som er en af Danmarks f r stoffer, er i dag voldsomt g ldsplaget.
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Det betyder, at det er sv rt for de

ldre landm nd at komme af med deres g rde, fordi de unge landm nd

ikke har r d til at k be dem.
G rdene bliver i stedet opk bt af de store landbrug, hvilket betyder, at der mistes arbejdspladser og livet p
landet forsvinder.
Foreningen

kologisk Sams , der er et unikt f llesskab af forbruger og landm nd, har stiftet Jordbrugsfon-

den Sams kologisk, der skal k be g rde og forpagte dem ud til unge kologiske landm nd. S ledes er
generationsskiftet ikke l ngere den enkelte landmands problem

nu er det f llesskabets udfordring, og vi

kan alle hj lpe til.
Fondens h jeste myndighed er fondsbestyrelsen, der best r af 5 - 7 medlemmer. Mindst t medlem skal
have faglig erfaring og viden med kologisk landbrug, og mindst to medlemmer skal v re bosiddende p
Sams . Der l gges v gt p , at alle medlemmerne aktivt arbejder for fondens form l. To medlemmer v lges af bestyrelsen for

kologisk Sams , s der altid er kontakt til foreningen. De resterende medlemmer

v lges af den siddende fondsbestyrelse.
Hvert r holdes et rsm de med orientering fra fondsbestyrelsen samt work-shops, hvor inspiration og nye
ideer kan inspirere bestyrelsen i deres videre arbejde.

3.2
Sams

Sams

kojord A/S - virksomhedsoversigt

kojord A/S er stiftet med det form l at forest opk b af landbrugsjord p Sams . Selskabet vil pri-

m rt v re besk ftiget med at investere i landbrugsejendomme p Sams . De prim re aktiviteter omfatter:
Opk b og finansiering af landbrugsejendomme (eventuelt inklusive driftsmidler)
Bortforpagtning til driftige landm nd
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Optimering af landbrugsejendommenes drift
Til belysning af selskabets forhold henvises til vedlagte vedt gter.
Alle investeringer besluttes af Bestyrelsen, som er valgt af investorerne p Selskabets generalforsamling,
idet det understreges, at Fonden i medf r af vedt gterne har ret til at udpege flertallet af bestyrelsens medlemmer.
Medlemmer af ledelsen udarbejder som hovedregel opl g til den samlede Bestyrelse, dvs. investeringsindstillinger til beslutning med oplysninger om beliggenhed, beskaffenhed, forpagtningsafgiftsniveau, lejeforhold
og afkast af det mulige k b. Realisering af ejendomme vil ligeledes v re Bestyrelsens beslutning.
Investorerne sikres mod udvanding som f lge af fortrinsret til nytegning ved n rv rende kapitalforh jelse,
jf. vedt gternes

22. Selskabet har en ubegr nset tidshorisont, hvor der l bende kan investeres i land-

brugsejendomme.

3.3

Oversigt over udbuddet

Udbuddet
Selskabet udbyder 25.000 stk. B-aktier

nominelt DKK 1.000,00, svarende til DKK 1.040 pr. Aktie, inkl.

overkurs p 4 kurspoint.

Tegningskurs
B-aktierne udbydes til en fast kurs p 104 pr. aktie

nominelt DKK 1.000,00, svarende til DKK 1.040, inkl.

overkurs og afregnes franko.
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Aktie-klasser
Aktierne er opdelt i A-aktier og B-aktier, jf. vedt gterne (bilag 2). Udbuddet omfatter B-aktier. Alle aktier har
lige ret i selskabet, dog s ledes at A-aktier har ret til at udpege flertallet af Bestyrelsen, svarende til pt. 3
medlemmer. A-aktien ejes af Fonden

Tegningsperioden
B-aktier udbydes i perioden fra den 1. september 2018

30. november 2020 begge dage inklusive ( Teg-

ningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan ved fuldtegning finde sted f r udl bet af Tegningsperioden. Resultatet af udbuddet vil blive offentliggjort via Selskabets hjemmeside og p facebook umiddelbart
efter lukning af hver M nedstegning, dog senest 10 dage efter at selskabets kapital er blevet forh jet.

Afgivelse af tegningsordre
Afgivelse af tegningsordre sker ved udfyldelse Tegningsblanketten (bilag 1). Tegningsblanketten kan rekvireres ved at rette henvendelse til Selskabets sekretariat p telefonnummer 52525696 eller p e-mail info@samsoe-oekojord.dk med henblik p at f tilsendt tegningsblanketten. Tegningsblanketten kan ligele-

des rekvireres p Selskabets hjemmeside www.samsoe-oekojord.dk.
Der g lder et krav om tegning af minimum 10 stk. B-aktier, svarende til et minimumstegningsbel b p DKK
10.400,00, inkl. overkurs, pr. investor.
Straks efter modtagelsen af beh rigt udfyldt og underskrevet tegningsblanket vil Selskabet fremsende en
bekr ftelse til investor p modtagelsen.
Ved tilsagn om tegning af B-aktier forpligter investor sig til efter anmodning fra Selskabet eller dets r dgivere
at indbetale tegningsbel bet, inkl. overkurs, til en anvist bankkonto til brug for kapitalforh jelsen. Indbetaling
skal ske senest 10 dage efter tidspunktet for modtagelsen af anmodningen. Ethvert tilsagn om tegning af Baktier kan tilbagekaldes frem til modtagelsen af f rn vnte anmodning.
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S fremt Bestyrelsen m tte beslutte ikke at forh je selskabskapitalen ved udl bet af den f rstkommende
M nedstegning efter indlevering af tegningstilsagnet, fx d. 31. august, vil investor fortsat v re forpligtet af sit
tegningstilsagn ved en senere kapitalforh jelse, medmindre investor f r modtagelsen af anmodning om indbetaling af tegningsbel bet har tilbagekaldt sit tegningstilsagn.
Eksempel 1
Den 1. februar fremsender investor en tegningsblanket med nske om at tegne nye B-aktier for DKK
104.000, inkl. overkurs. Den 10. februar anmoder Bestyrelsen om, at DKK 104.000 overf res til en anvist
bankkonto med henblik p at forh je Selskabets kapital d. 28. februar (M nedstegning), hvormed den p g ldende investor modtager nye B-aktier og bliver ejer af Selskabet.
Eksempel 2
Den 1. februar fremsender investor en tegningsblanket med nske om at tegne nye B-aktier for DKK
104.000, inkl. overkurs. Den 10. februar tilbagekalder investoren sit tilsagn om tegning. Dermed er investoren ikke l ngere forpligtet over for Selskabet.
Eksempel 3
Den 1. februar fremsender investor en tegningsblanket med nske om at tegne nye B-aktier for DKK
104.000, inkl. overkurs. Den 10. februar anmoder Bestyrelsen om, at DKK 104.000 overf res til en anvist
bankkonto med henblik p at forh je Selskabets kapital d. 28. februar (M nedstegning). Efter modtagelsen
af anmodningen, tilbagekalder investoren samme dag den 10. februar sit tilsagn om tegning. Dermed er den
p g ldende investor forpligtet af sit tilsagn, og den p g ldende investor vil modtage nye B-aktier og blive
ejer af Selskabet.
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Eksempel 4
Den 1. februar fremsender investor en tegningsblanket med nske om at tegne nye B-aktier for DKK
104.000, inkl. overkurs. Bestyrelsen beslutter ikke at forh je Selskabets kapital ved den kommende M nedstegning d. 28. februar. Den 29. april anmoder Selskabets bestyrelse derimod om, at DKK 104.000 overf res
til en anvist bankkonto med henblik p at forh je Selskabets kapital d. 31. maj (M nedstegning). Dermed er
investor forpligtet af sit Tegningstilsagn, hvormed den p g ldende investor modtager nye B-aktier og bliver
ejer af Selskabet
Eksempel 5
Den 1. februar fremsender investor en tegningsblanket med nske om at tegne nye B-aktier for DKK
104.000, inkl. overkurs. Selskabets bestyrelse beslutter ikke at forh je Selskabets kapital ved den kommende M nedstegning d. 28. februar. Den 15. april tilbagekalder investoren sit Tegningstilsagn over for Selskabet. Dermed er investoren ikke l ngere forpligtet af sit Tegningstilsagn.

Selskabet vil notere aktion rerne i selskabets Ejerbog med angivelse af navn, adresse, aktion rnummer og
den tegnede selskabskapital.
I forbindelses med n rv rende udbud forbeholder Selskabet sig f lgende: Selskabet skal kunne erhverve
ejendomme, som Selskabets bestyrelse skal kunne godkende. Ligeledes skal der efter behov kunne opn s
acceptable finansieringstilsagn fra bank- og/eller realkreditinstitutter eller anden form for finansiering.
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Fortegningsret for eksisterende aktion rer
Udbuddet omfatter 25.000 stk. udbudte B-aktier

nom. DKK 1.000 med fortegningsret for eksisterende akti-

on rer. I henhold til selskabsloven og vedt gternes

22 har alle Selskabets eksisterende aktion rer for-

holdsm ssig fortegningsret ved den kontante forh jelse af Aktiekapitalen. Fortegningsretten vil kun have
betydning, hvis den tegnede aktiekapital med till g af den kapital som eksisterende aktion rer nsker at
erhverve ved benyttelse af fortegningsretten, udg r mere end den udbudte kapital.
Fortegningsretten indeb rer, at eksisterende aktion rer ved fuldtegning har forrang til at tegne de udbudte
B-aktier, hvormed senest modtagne Tegningstilsagn fra nye aktion rer vil blive reduceret forholdsm ssigt.
Fortegningsretten kan g res g ldende for hver M nedstegning. Det indeb rer samtidig, at fortegningsretten for en afsluttet 3-m neders-periode ikke kan p ber bes, s fremt en eksisterende aktion r ikke rettidigt
har fremsendt tilsagn om tegning.
De udbudte B-aktier har fortegningsret ved fremtidig kapitalforh jelse p samme vilk r som de eksisterende
Aktier, ligesom der g lder samme selskabsretlige og vedt gtsbestemte regler for indl sning, ombytning og
ret til andel i et eventuelt likvidationsprovenu. B-aktier, som ikke er blevet tegnet af Selskabets eksisterende
aktion rer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af tegningsretter, kan uden kompensation til
ih ndehaverne af uudnyttede tegningsretter tegnes af vrige eksisterende aktion rer, som inden tegningsperiodens udl b har afgivet bindende tilsagn om tegning af resterende B-aktier til tegningskursen. S fremt
de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af resterende B-aktier, vil der blive foretaget en allokering
efter en fordelingsn gle, der fasts ttes af Bestyrelsen. Tegningsretter, som ikke udnyttes i forbindelse med
en M nedstegning, mister deres gyldighed og v rdi vedr rende den konkrete M nedstegning, og indehaveren af s danne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Investorindflydelse
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Der henvises til selskabsloven samt Selskabets vedt gter.
Antal aktier efter gennemf relsen af Udbuddet
Efter gennemf relse af udbuddet vil det samlede antal aktier i Selskabet udg re op til 29.870 stk. aktier.
N rv rende udbud gennemf res af bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedt gternes

22. Endvidere

skal fremh ves, at Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilpasse selskabsdokumenterne, herunder
begr nset til

men ikke

vedt gter i overensstemmelse med tegningstilsagnene, s ledes at eksempelvis Selskabets

Aktiekapital kan forh jes i forhold de i nedenst ende vedt gter anf rte.

Handel i aktierne
Investor h fter kun for det indskudte bel b, og aktierne kan frit k bes og s lges, forudsat den nye ejer tiltr der ejeraftalen. Aktierne er ikke optaget p en markedsplads, og vil derfor frem til en eventuel b rsnotering eller lignende v re mindre likvide.
Det er ikke hensigten for nuv rende at s ge aktierne optaget til handel. En eventuel notering af Selskabet
skal besluttes p en generalforsamling. Det er Bestyrelsens hensigt at arbejde for etablering af en unoteret
handelsplatform for aktierne, hvor aktion rerne kan handle aktier. Handelsplatformen forventes tidligst
etableret i 2022.

Forventet udbytte for investor
Da strategien fortsat vil v re at investere i b redygtige aktiviteter til gavn for milj et, landbruget og samfundet og ikke udelukkende med sigte p udbytte, vil der alene v re fokus p , at landbrugsejendommenes
drift vil bidrage til et positivt afkast.
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Det er m ls tningen, at der sker en l bende udlodning af udbytte p 20% af det p generalforsamlingen
konstaterede bel b, der kan betales udbytte af, idet de resterende 80% af overskuddet skal anvendes til
konsolidering af Selskabet til brug for nye investeringer. Der udbetales alene udbytte, s fremt det er forsvarligt i forhold til Selskabets finansielle stilling og fortsatte drift.
Stemmeret
Aktierne er opdelt i A og B aktier. A-aktierne har ret til at udpege 3 medlemmer af Bestyrelsen, men B
aktierne kan udpege 2 medlemmer af Bestyrelsen. A og B aktierne har i vrigt lige ret, idet hvert aktiebel b
p nominelt DKK 1.000,00 giver n stemme. A-aktien ejes af Fonden. Der henvises til vedt gterne (bilag 2).
Aktion rer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke ud ve stemmeret for de p g ldende aktier
p generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre aktion ren er noteret i Ejerbogen, eller aktion ren forud
for generalforsamlingen har dokumenteret sin erhvervelse.

Anvendelse af provenu
Selskabet har for nuv rende et nske om at rejse et bruttoprovenu p DKK 26.000.000, der skal anvendes
til investering i flere landbrugsejendomme p Sams . Bruttoprovenuet best r af tegningskapitalen, og det er
hensigten at supplere med l nefinansiering, herunder eventuelt ved udstedelse af g ldsbreve. Selskabets
omkostninger ved udbuddet af B-aktier d kkes af overkursen p 4%-point (kurs 104) af kapitalindskuddet.
Herudover d kker selskabet omkostningerne til r dgivere i forbindelse med gennemgang og erkl ringsafgivelse p prospektet.

Finansielle oplysninger
Der henvises til afsnit 5 og 6 med finansielle oplysninger, herunder budgetter for 2018 - 2022. Selskabets
regnskabs r l ber fra 1. januar til 31. december.
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3.4

Risikofaktorer

Ved tegning af B-aktier i Selskabet, p tager investorer sig en risiko. Investering i mindre selskaber er forbundet med h j risiko sammenlignet med f.eks. investering i obligationer og st rre selskaber. Potentielle
investorer b r derfor n je overveje alle de oplysninger, der fremg r af Prospektet, herunder nedenst ende
risikofaktorer f r en investering i Selskabet b r foretages.
Der vil v re en r kke risikofaktorer samt usikkerhedsfaktorer, der kan have v sentlig negativ indvirkning,
s vel direkte som indirekte, p blandt andet selskabets aktiviteter, ejendomme, konomiske stilling, medarbejdere, forventede indtjening og andre fremtidsudsigter. Potentielle investorer vil derved kunne miste hele
eller dele af deres investering i Selskabet.

4

4.1

Sams

kojord A/S

Selskabsspecifikke forhold

Investering i fast ejendom

M let med Selskabet er fortsat at bidrage til det kologiske landbrug og samfundet p Sams . Dette skal
ske gennem opk b af landbrugsejendomme. Selskabet vil fortsat forest administrationen af ejendommene
og s rge for en udvikling af de erhvervede ejendomme.

Strategi
Omr det er udvalgt p baggrund af lokal interesse, men med tanke p fortsat at kunne fungere som pilotprojekt og inspiration for andre dele af landet.
Selskabet foranlediger opk b af jord og ejendomme med kologisk landbrugsdrift for je, som ligeledes kan
bidrage til tilflytning og bist navnlig unge landm nd med at etablere sig p

en.
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Inden den enkelte ejendom vil blive pr senteret for Bestyrelsen vil den blive underkastet en grundig unders gelse efter f lgende kriterier:
Pris, sammens tning og beliggenhed
Mulighed for tilfredsstillende finansiering
Teknisk gennemgang af evt. bygning, herunder af vedligeholdelsestilstand, mv. og udarbejdelse af
rapport herom
Det m forventes, at indk bsprisen p de enkelte ejendomme vil ligge i et varieret niveau.
Finansiering
Fremmedfinansiering af Selskabets kapitalbehov forventes at komme til at ligge p cirka 50-70% inklusive
omkostninger ved k bet. Bel ningsgraden og finansieringen vil l bende blive optimeret for derved konstant
at sikre den bedste sammens tning.
Ligeledes vil den aktuelle rente l bende blive overv get med henblik p optimering.
Realisering af ejendomme
Derfor er ikke fastlagt en investeringshorisont. Salg vil alene blive aktuelt, s fremt Bestyrelsen i Selskabet
sk nner at en k ber vil drifte den enkelte landbrugsejendom i overensstemmelse med Selskabets form l og
intentioner, navnlig ved kologisk drift.

4.2

Selskabet

Sams

kojord A/S

Selskabet er stiftet som et aktieselskab, hvor den enkelte investors h ftelse er begr nset til indskuddet.
Aktiekapitalen udg r pt. DKK 4.870.000
Aktierne er opdelt i A og B aktier. A-aktien har ret til at udpege 3 medlemmer af Bestyrelsen, mens B
aktierne kan udpege 2 medlemmer af Bestyrelsen. A og B aktierne har i vrigt lige ret, idet hvert aktiebel b
p nominelt DKK 1.000,00 giver n stemme. A-aktien ejes af Fonden. Der henvises til vedlagte vedt gter.
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Derudover har ingen aktieklasser s rlige konomiske eller forvaltningsm ssige fordele frem for andre. Udbetalinger foretages ligeligt imellem investorerne i forhold til deres andel af kapitalen.
Ingen investor er forpligtet til at tilf re yderligere kapital til Selskabet, end hvad der fremg r af den enkelte
investors tilsagn. Der kan p generalforsamling vedtages kapitalforh jelse til brug for yderligere investeringer
inden for Selskabets form l.
S fremt afgivne tilsagn om tegning fra investorerne ikke er kr vet indbetalt inden udl bet af investeringsperioden, bortfalder de afgivne tilsagn.

Levetid og investeringsperiode
Selskabets levetid er ubegr nset.
Udbytte
Det er m ls tningen, at der sker en l bende udlodning af udbytte p 20% af det p generalforsamlingen
konstaterede bel b, der kan betales udbytte af, idet de resterende 80% af overskuddet skal anvendes til
konsolidering af Selskabet til brug for nye investeringer. Der udbetales alene udbytte, s fremt det er forsvarligt i forhold til Selskabets finansielle stilling og fortsatte drift. Udlodning af udbytte besluttes i vrigt af Bestyrelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.
Handel i aktierne
Selskabets aktier er som udgangspunkt frit oms ttelige, men da Selskabets aktier ikke er noteret p en b rs
eller optaget til handel p en markedsplads, m det forventes, at der er begr nset likviditet i aktien. Desuden foruds tter en handel, at en ny investor indtr der i ejeraftalen.
Bestyrelsen i Selskabet vil administrere og udvikle ejendommene. Selskabet vil best af en Direktion/administrator, som vil have tilknytning til selskabet.
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Selskabet har 1 medarbejder tilknyttet, nemlig Niels N rskov. Selskabet k ber administrative ydelser af Fonden. Det forventes ikke, at organisationen i Selskabet ges yderligere.
Forretningsm ssige beslutninger tr ffes af Bestyrelsen i Selskabet. Alle investeringer vedtages af Bestyrelsen, som er valgt p Selskabets generalforsamling. Medlemmer af ledelsen udarbejder opl g til investering
for Bestyrelsens vurdering, der vil indeholde oplysninger om beliggenhed, lejeniveau, lejeforhold, tilstand og
afkastberegninger. Det er ligeledes Bestyrelsen der godkender salg af ejendomme, helt eller delvist, og disse salg kan ske p et hvilket som helst tidspunkt.
Bestyrelsen f rer tilsyn med, at direkt ren overholder de aftaler og pligter, der f lger af stillingen og af ejeraftalen i vrigt. Bestyrelsen p ser ligeledes at Selskabets bogf ring og formueforvaltning sker p betryggende
vis.

Bestyrelse
Selskabets Bestyrelse best r af f lgende medlemmer:

Bent Degn, formand.

Adresse:

Brattingsborgvej 9, 8305 Sams

Tiltr delsesdato:

15. april 2016

Kort CV:

Forhenv rende kologisk landmand
Med-initiativtager til foreningen

kologisk Sams og Jordbrugsfonden Sams -

kologisk.
I en rr kke selvst ndig med eget kologisk g rdmejeri
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Thorkild Lj rring Pedersen:

Adresse:

K rvej 34, 8305 Sams

Tiltr delsesdato:

15. april 2016

Kort CV:

Fhv. kologisk landmand
Med-initiativtager til foreningen

kologisk Sams og Jordbrugsfonden Sams -

kologisk.
Har igennem en l ngere rr kke bestredet poster i nationale og internationale
organisationer vedr rende landbrug, landdistrikter og kologi.
Har i samme periode deltaget som r dgiver i flere ministerielle organer.
Anders Rousing

Adresse:

Jennum Byvej 22, Jennum, 8981 Spentrup

Tiltr delsesdato:

15. april 2016

Kort CV:

Selvstændig virksomhedsrådgiver i virksomheden Rousing Consult og land-

mand.

Tidligere ans ttelse som konomikonsulent, chefkonsulent og vicedirekt r i
st rre r dgivningsvirksomheder.

Stort kendskab til konomi og landbrugserhvervet.

Thomas Schioldan S rensen
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Adresse:

Advokatfirmaet R dstenen, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C

Tiltr delsesdato:

15. april 2016

Kort CV:

Thomas Schioldan S rensen er partner og certificeret dansk og international
voldgiftsdommer og har m deret for H jesteret. Han har landbrugets retsforhold
som kernekompetence og bist r bl.a. med bestyrelsesarbejde, deltagelse i
g rdr d, generationsskifte, milj sager, EU-st tte- og betalingsrettigheder samt
retssager i vrigt.

Svend Egon Nielsen

Adresse:

Skovsvinget 4 B, 8660 Skanderborg

Tiltr delsesdato:

24. maj 2017

Kort CV:

Har r dder i landbruget, har arbejdet som landbrugs konomikonsulent og som
konomichef i projektvirksomhed og har bred erfaring med konomi, regnskab,
administration og bestyrelsesarbejde.

4.2.1

Direktion

Direktionen for Sams

kojord A/S udg res af den administrerende direkt r som varetager den daglige

ledelse af Selskabet:
Niels N rskov, adm. direkt r

Adresse:

M ller Meyers Vej 4, 8240 Risskov
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Tiltr delsesdato:

15. april 2016

Kort CV:

Indehaver af r dgivningsvirksomheden Organic by N rskov, samt produktionsvirksomheden NewNordica.
Er v kstkonsulent hos V ksthus Midtjylland inden for teknologi & innovation.
Tidl. markedchef for kologisk markedsudvikling v. Videncentret for Landbrug,
samt International Chef v. Den

kologiske Landbrugsskole.

Niels har over 20 rs erfaring med

kologisk Jordbrug og f devareproduktion.

Hans forcer er inden for forretningsudvikling og drift, samt matrixsamarbejder
mellem mennesker og by/land.
Niels har sine f dder solidt plantet i husmandsbev gelsen, og arbejder for de
v rdibaserede multifunktionelle landbrugsbedrifter.
Erkl ringer om tidligere levned
Ingen bestyrelsesmedlemmer eller den Adm. Direkt r er 1) blevet d mt for bedrageri eller svigagtige lovovertr delser, 2) v ret genstand for offentlige anklager eller sanktioner fra tilsynsmyndigheder eller v ret
erkl ret inhabil af en kompetent domstol til at fungere som medlem af en udsteders ledelse, Bestyrelse eller
kontrolorganer eller til at varetage en udsteders ledelse eller andre anliggender.
Erkl ring om interessekonflikter
Der foreligger ingen interessekonflikter mellem de pligter, der p hviler bestyrelsesmedlemmerne og direktionsmedlemmerne og disse personers private interesser og/eller pligter over for andre. Der er ingen sl gtskab mellem Bestyrelse, Direktion eller revision eller disses

gtef ller eller b rn.
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Vederlag til Bestyrelse og Direktion
P

rsbasis for de kommende r er det samlede vederlag til den samlede Bestyrelse og direktionen er bud-

getteret til DKK 60.000. Vederlag foruds tter imidlertid, at driften kan genere tilstr kkelig konomi til betaling af vederlagene, idet direkt rens l n har forrang frem for Bestyrelsen. Som f lge heraf er der ikke for
2017 udbetalt direktions- eller bestyrelsesvederlag.
Selskabet har over for direkt ren ingen forpligtelser til vederlag ved oph r af arbejdsforholdet, pensioner,
fratr delsesordninger eller lignende ordninger og har derfor ikke afsat bel b hertil.
Incitamentsordninger
Direkt ren har ingen option p at k be eller tegne aktier i Selskabet. Selskabet har ikke over for Bestyrelsen,
Direktion eller andre p taget sig forpligtelser til incitamentsordninger, pensioner, fratr delsesordninger eller
lignende goder og har derfor ikke afsat bel b hertil.

4.3

vrige oplysninger om selskabet

4.3.1

Navn, hjemsted og stiftelsesdato

Sams

kojord A/S er stiftet og registreret under dansk ret. Selskabet er underlagt dansk lovgivning. Sel-

skabet har ingen binavne og har hjemsted i Sams kommune. Selskabets adresse vil v re sammenfaldende med Fondens adresse.
4.3.2
Sams

Koncernstruktur
kojord A/S kan efter n rmere overvejelse f en r kke datterselskaber hvori de enkelte ejendomme

placeres efter indk b. Datterselskaberne vil v re hjemmeh rende p Selskabets adresse.
4.3.3

Selskabets form l

Selskabets form l er at drive og opk be jord og ejendomme p Sams med kologisk landbrugsdrift til gavn
for navnlig unge landm nd.
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4.3.4

Selskabsdokumenter

Selskabets stiftelsesdokument, vedt gter og rsrapport for 2017 er vedlagt n rv rende prospekt.
Forholdet mellem aktion rerne reguleres af Selskabets vedt gter selskabsloven. Der er endvidere udarbejdet en forretningsorden for Bestyrelsen.
4.3.5

Lovgrundlag

Selskabet er underlagt dansk lovgivning.
4.3.6

Regnskabs r

Regnskabs ret l ber fra den 1. januar til den 31. december.
4.3.7

Bankforbindelse

Selskabet anvender Merkur Andelskasse.
4.3.8

Forsikringsforhold

Selskabet har tegnet forsikringer hos Tryg Forsikring. Ledelsen vil til stadighed tilse, at Selskabet har den
n dvendige forsikringsd kning, herunder bestyrelsesansvarsforsikring.
4.3.9

Transaktioner med n rtst ende parter

Ingen
4.3.10

vrige vedt gtsbestemmelser

Der er ikke bestemmelser i Selskabets vedt gter og vrige regels t, der kan medf re, at en

ndring i kon-

trollen med Selskabet forsinkes, udskydes eller forhindres, ligesom der ingen bestemmelser er i vedt gterne
eller vrige regels t om niveauet for kapitalandele, der skal anmeldes.
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5

Finansielle oplysninger

5.1.

Vurdering af prospekt 2016 set i forhold til det faktisk realiserede

Der henvises til bilag 5.

Til belysning af det oprindelige budget forud for selskabets stiftelse i henhold til det tidligere prospekt
henvises til afsnit 5.1.

5.2.

Kommentarer til budget 2018 (uden ny Aktiekapital)

Der budgetteres for r 2018 med et resultat f r skat p DKK 37.000. Det er p nuv rende tidspunkt konstateret, at budgettet f lges.

5.3.

Budget p grundlag af ny Aktiekapital

Budgettet for 2018

5.3.1.

2023 vedl gges som bilag 6

Budgetforuds tninger

Der henvises til bilag 6.
5.4.

Regnskabspraksis

Der henvises til bilag 6.
5.5.

Resultatbudget

Der henvises til bilag 6.
5.6.

Budgetteret balance
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Der henvises til bilag 6.
5.7.

Likviditetsbudget

Der henvises til bilag 6.

6

Beskatning af investorer der er fuldt skattepligtige i Danmark

Der skal g res opm rksom p , at personer, der har bop l i Danmark, eller som opholder sig i Danmark i
mindst seks p hinanden f lgende m neder inden for et r, samt selskaber, som enten er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sit s de i Danmark, er fuldt skattepligtige til Danmark. Personer eller selskaber,
som desuden er fuldt skattepligtige i et andet land, kan v re underlagt s rlige regler.
F lgende afsnit. Beskrivelsen omfatter alene beskatning for investorer underlagt fuldt skattepligt til Danmark.
Selskabsinvestorer
Der skelnes mellem aktion rer som besidder mere eller mindre end 10% af Aktiekapitalen. De s rlige regler for tre rs ejertid bortfalder.
S fremt en selskabsinvestor ejer under 10% af den samlede Aktiekapital i Sams

kojord A/S vil udbytte og

kursgevinster/tab ved afst else af aktierne v re omfattet af den generelle skattepligt. Ligeledes bortfalder
kildetabsbegr nsningen for tab p aktier.
Der er ikke muligt at flere investorer foretager investeringer via mellemliggende holdingselskaber, for ad
denne vej indirekte opn mere end 10% ejerskab.
Ejer en selskabsinvestor direkte mere end 10% af aktierne i Sams

kojord A/S, vil avancer ved realisation

af aktierne v re skattefritaget. Udbytteindt gter vil ligeledes v re skattefritaget.
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Personinvestorer
Aktier i Sams

kojord A/S er unoterede. Dette medf rer, at et eventuelt tab ved realisation af aktierne kan

anvendes til at neds tte skatten p

vrige indkomst.

Udbytte og aktieavancer op til DKK 52.900 beskattes med 27% (2018). Positiv aktieindkomst udover disse
gr nser beskattes med 42%.
Afslutning
Som f lge af, at aktieinvesteringer som udgangspunkt beskattes som almindelig selskabsindkomst for selskabsinvestorer, vil der herved opst en dobbeltbeskatning af afkast i forhold til personinvestorer. Dette
medf rer, at det som udgangspunkt kan v re mest fordelagtigt at foretage investeringen direkte som privatperson. Dette afh nger dog naturligvis af den enkelte investors vrige forhold.
Det anbefales at investor retter henvendelse til egen r dgiver med henblik p klarl gning af egne skattem ssige forhold.
7

Definitioner

Efterf lgende definitioner er anvendt i dette prospekt:
Ejerbog(en) Ejerbogen i Sams

kojord A/S, der f res af Selskabet

Aktiekapitalen

Aktiekapitalen i Sams

Aktier(ne)

Aktier i Sams

Banken

Merkur Andelskasse

Bestyrelsen Bestyrelsen for Sams
Direktionen

kojord A/S

kojord A/S

kojord A/S

Direktionen i Sams

kojord A/S som registreret i Erhvervsstyrelsen
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DKK

Danske Kroner

Erhvervelse

Ved erhvervelse af fast ejendom af Sams
spekt, betyder det at Sams

kojord A/S i n rv rende pro-

kojord A/S indk ber en eller flere ejendomme i

enten et nystiftet selskab, eller via et eksisterende selskab, som via due diligence er godkendt af ledelsen i Sams

kojord A/S.

Fonden

JORDBRUGSFONDEN SAMS KOLOGISK, CVR-nr. 36 45 12 70

Hjemmeside

Fondens hjemmeside www.samsoe-oekojord.dk

Investering

Ved Investering i fast ejendom i Sams
betyder det at Sams

kojord A/S i n rv rende prospekt,

kojord A/S indk ber en eller flere ejendomme i enten et

nystiftet selskab, eller via et eksisterende selskab, som via due diligence er
godkendt af Sams

kojord A/S r dgivere, samt Bestyrelsen.

Investor

Juridisk person og enhed der har tiltr dt ejeraftalen

Ledelse(n)

Bestyrelsen og Direktionen i Sams

Maks.

Maksimum

Min.

Minimum

M nedstegning

Selskabets mulighed for at forh je kapitalen hver den 3. m ned (28.02, 31.05,

kojord A/S

31.08 og 30.11), f rste gang d. 30. november 2018, p grundlag af indkomne
tegningstilsagn, der m tte foreligge 14 dage f r udl bet af en 3. m ned.
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Prospekt

N rv rende dokument, der er udstedt og udarbejdet af Sams

kojord A/S i

forbindelse med Udbuddet af Nye B-aktier.
Prospektdatoen

23. august 2018

Selskabet

Sams

Tegningsbel b

Den investerede kapital, inkl. overkurs.

Tegningsblanket

Blanket til udfyldelse ved tegning af B-aktier i Selskabet (bilag 1)

Tegningskontoen

En af Selskabet eller dets r dgiver anvist bankkonto, hvor Tegningsbel bet skal

kojord A/S

indbetales.
Tegningskursen

Den kurs som B-aktierne udbydes til, dvs. kurs 104

Tegningsperioden

Perioden, hvor tegning af B-aktier i Selskabet kan foretages. Perioden l ber fra
den 1. september 2018

Tilsagn

30. november 2020

Det bel b, som hver investor ved underskrift af Tegningsblanketten er forpligtet
til at indskyde i Selskabet til tegning af B-aktier efter p krav herom fra Selskabet

Udbuddet eller Udbud

Udbuddet af nye B-aktier i Sams

kojord A/S p 25.000 stk. B-aktier

nomi-

nelt DKK 1.000,00
Udbytte

L bende udlodning af udbytte fra Selskabet til investorerne. Udlodning besluttes af Bestyrelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen og under iagttagelse af bestemmelserne i selskabsloven.

Vedt gter(ne)

Vedt gterne for Sams

kojord A/S,
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Bilag 1

Tegningsblanket

Bilag 2 - Vedt gter
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Ejeraftale
rsrapport 2017
Sammenligning prospekt 2016 med realiseret resultat

Bilag 6 - Budget 2018

2023 fra Krogh & Thomsen Revision I/S
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Bilag 1 - Tegningsblanket
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Bilag 2 - Ved
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Bilag 3 - Ejeraftale

J. nr. 16160
Ejeraftale
(S

A/S)

Mellem undertegnede

Navn:
Adresse:

S

A/S,

cvr.nr. 37623350 (herefter kaldet Selskabet).
1.
Baggrund
1.1.

S

S

.G
-

ke
jorden, at der skabes me
1.2.

S

,

.

F

,
ansiering af landbrugsejendomme

2.
Ejeraftalens karakter og aktiefordeling
2.1

Ejeraftalen
D

S
S

.

,

1

2.2

Udstedes der aktiebreve skal selskabets aktiebreve for
,

-

ret
.T

.

2.3

.D
,

.

3.
Generalforsamling
3.1

E
S
med bestemmelserne i denne ejeraftale.

3.2

Generalforsamlinger afholdes i Danmark.

3.3

D

sin stemme i overensstemmelse

fgivning ugyldig, hvis den er i strid med ejeraftalen
.

4.
Bestyrelse
4.1.

S

5
.H

.B
3

2

elsens antal
.T

.
4.2

B

.S
.H

1

afgangen.
4.3

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

4.4
det

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, har det pågældende medlem ret til at give et anbestyrelsesmedlem fuldmagt til at afgive stemme for sig.

5.

2

Regnskabspraksis og udbyttepolitik
5.1

75%

,

sker til opfyldelse af lovkrav.

6.
B

,

6.1

F

,

,
,

aktiekapitalen:
6.11

S

6.1.2

66%.

S

- 80 %, jf. dog

7.
6.1.3

Likvidation af Selskabet

80 %.

7
S
7.1

U

25%

stemmer i selskabet.
8.

I

:

3

8.1

S

mmer til at eje mere end 75 % af

S

,

.

I

,

er
dominerende.

8.2

D

/

,

S

,

.

I

,

,

mere end 50%.
F
par

,
,
50.

8.3

I

,

et med den til enhver tid efter

renteloven fastsatte rentesats.

9.

P
9.1

E

,

,

.H

,

,

,

,
.D

,

14

at man frafalder panteretten i st

,

.S

,

.

E

,
.

4

9.2

D
,

.

10.
Hemmeligholdelsespligt
10.1

A

,
S

10.2

H

.

.

11.
Opsigelse
11.1

Ejeraftalen er uopsigelig.

12.

Misligholdelse

12.1. H

,

ejeraftalen og fordre erstattet ethvert af misligholdelsen flydende tab.

12.2
sine aktier til salg.
K
generalforsamlingsgodkendte regnskab, uanset tidspunktet herfor.

5

12.3 S

,

uden dette er fastlagt i

ejeraftalens andre bestemmelser

,

,

8

dage til at rette misligholdelsen i det omfang, dette overhovedet er muligt.
S

ere
,

.

H
,
,

.

H

,

1

1

oldelsen,
.

14

14.1

E

75%

.

,

,
.
14.2.

,
inddrages i disse forhandlinger.

15.

Tvister

6

15.1

T

,

,

,

S

,

,

15.2

,

,

,

,

.

,

3

medlemmer, hvor hver af par

,

,

.
S

,

R
15.3

.

H
1

,

,

,
,

,

an at voldgiftskendelsen ikke af den grund

.
15.4
.
15.5
15.6

.
I
,

S

sikkerhedsstillelse.
15.7

T

,
, .

.A

,
,

,
.

15.8

E

,
,

D

.

16.

7

Afslutningsbestemmelse
16.1

S
,

,
.

16.2

Ejeraftalen underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf et opbevares hos selskabet og et hos
bestyrelsesfor

.H
.

S

,

___________________

___________________

___________________
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Bilag 4 -

appo 2017

Bilag 5 - Sammenligning prospekt 2016 med realiseret resultat

Inventarkøb

Eventuelle driftsmidler kan indgå i købet af
landbrugsejendomme

2016: 12,7 tkr.
2017: -81,2 tkr

2016: 3,0 mio. kr.
2017: 0,0 mio. kr.
2018: 1,8 mio. kr. (pr. 31. maj 2018)

Alstrup 2, 8305 Samsø er erhvervet med overtagelse d. 1. maj 2016.
Købesum 2.900.000 DKK.
Pr. 1. april 2018 er erhvervet ejendommen Vestermarksvej 45, 8305
Samsø. Købesum 2.500.000 DKK
Ud over købet af Alstrup 2, 8305 Samsø, er der købt driftsmidler og
kølerum på ejendommen for 457.000 kr.
Der er ikke erhvervet driftsmidler ved ejendomskøb nr. 2.
På baggrund af de gode aktietegninger er de nuværende
ejendomme finansieret med et realkreditlån med restgæld på 1.226
tkr og et sælgerpantebrev på 500 tkr. samt aktiekapital for resten;
en andel af fremmedfinansieringen på 31%
2016: 1 ejendom, 14 ha
2017: 0 ejendomme
2018: 1 ejendom, 13 ha (pr. 31. maj 2018)

Fuldt tegning af 3.000.000 DKK + overkurs primo 2016
2. aktieudbud primo 2018 tegnet aktier for yderligere 1.820.000 DKK

Realiseret pr. 31. maj 2018

Prospekt Samsø Økojord, løbende udbud 2018 - 2022

Forventninger jf. prospekt fra primo 2016

Opfølgning på tidligere prospekt primo 2016.
Emne:

Finansiering

Fremmedfinansieringen af selskabets kapitalbehov
forventes at komme til at ligge på ca 50-70% incl.
omkostninger ved købet af fast ejendom

Tegning af
Ønskes tegning af aktier for nominelt 3.000.000 DKK
aktiekapital
excl. overkurs, med en minimumstegning på nominelt
1.000.000 DKK
Ejendomskøb Selskabet under stiftelse har udsigt til at erhverve den
første ejendom Alstrup 2, 8305 Samsø for en købesum
i størrelsesordenen 3.000.000 DKK.

Køb af jord /
ejendomme i
perioden

Resultat

Nytegning af
aktiekapital

2016: 1 ejendom, 14 ha
2017: 1 ejendom, 36 ha
2018: 2 ejendomme 80 ha
2019: 2 ejendomme, 70 ha
2020: 6 ejendomme: 400 ha
2016: 2,0 mio. kr.
2017: 2,7 mio. kr.
2018: 5,9 mio. kr.
2019: 5,4 mio. kr.
2020: 15,0 mio. kr.
2016: 13,0 tkr.
2017: 14,0 tkr.
2018: 37,0 tkr.
2019: 86,0 tkr.

Forventet
afkast til
investor

Organisation

Vederlag til
bestyrelse og
direktion

10. juni 2018

Anders Rousing

2020: 123 tkr.
2021: 292 tkr.
Det er målsætningen, at der sker en løbende
udlodning af udbytte på 20% af det på
generalforsamlingen konstaterede beløb, der kan
betales udbytte af. Der udbetales alene udbytte,
såfremt det er forsvarligt i forhold til Selskabets
finansielle stilling og fortsatte drift.
Selskabet har en medarbejder tilknyttet, nemlig
selskabets ansvarlige direktør, der refererer til
bestyrelsen i selskabet. Der forventes ikke, at
organisationen i selskabet øges yderligere.
På årsbasis for de indledende år er det samlede
vederlag til bestyrelsen budgetteret til 50.000 kr., og
det samlede vederlag til direktionen på 60.000 kr.
Vederlag forudsætter imidlertid, at driften kan
generere tilstrækkelig økonomi til betaling af
vederlagene.

Rousing Consult

Der er ikke udbetalt afkast til investorer efter år 1 og år 2 (år 2016 og
år 2017)

Der er ansat en ulønnet direktør. Det har dog været nødvendigt at
tilknytte en medarbejder på deltid, til at håndtere den løbende
administration.

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelse eller direktion i 2016,
2017 eller 2018.
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Till g pro pek af 7. september 2020

Till g il Prospekt
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KOJORD A/S
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rel en i Sam

N
e de
g
e ( T
g
spekt af 23. august 2018 ( P
e / P
nom. DKK 1.000 i Sa
d A/S ( Se
Teg g e de
he h d
Se abe
e e e ge e a f
relsen er bemyndiget til at f
2024. Ved g e e
22 ha f

e

kojord A/S

)
a
e e ) ed
abe ).

e
f
e de

ge e af de ffe gg
e
db d af 25.000 stk. nye B-a e

P
e e
be f a de 1. e e be 2018
30.
e be 2020. P
a
g b e de be
e a
d e ed g e e
22, h ef e be h e Se abe a e a a
ed B-aktier frem til den 31. december
ge de d d:

Be
e e e fe
de 31. dece be 2024 be
d ge
a f h e e
med op til nom. kr. 30.000.000,00 til kurs 104 med fuld kontant betaling.
Be
e e fa
e ed eg g eg
ge a a f h e e be
d ge e e
De
e de a
ea e
ringen.

e ha
e ghed. De

ef
ea

g f
de

g

e
e g e

eg
e

abe

dbe a g, de be
e e
a e
. 30.000.000.

a

e a

a

ed B-aktier

a f e age f e e e

g af de e a e . De g de
e
db e g a d e e ghede f a d

d
e f

d-

ge
eg

de
e-

P g
d ag af e
e de be
d ge e har bestyrelsen
ede be
e , a de
e de egningsperiode, de
be fra den 1. september 2018 til 30. november 2020 ( Teg g e de )
de
ede , a de f
ge
g ed de 30.
e be 2024 (
e d. 30.
e be 2024).
Beslutn ge

edf e f ge de

d

ge

de

de ge Prospekt:

1. Overskriften
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2. Punkt 2, INDLEDNING , 2. af ni

De e a e db de
g e de ). Af
g
g e de .
ndre il
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3. P nk 3.3., Tegning perioden

B-aktier udbydes i perioden fra den 1. september 2018 30. november 2020 begge dage inklusive
( Teg g e de )
ndre il B-aktier udbydes i perioden fra den 1. september 2018 30. november 2024 begge dage
e ( Teg g e de ) .
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A/S i forbindelse med Udbuddet af Nye B-aktier.

T

g

e da e

Den 7. september 2020

5.

e f ge de def

de

be

:

d

Tegningsblanketten

S

e

6.

e

af

d

ge e e

da be de

ed ag e

ge ede egningsblanket, jf. bilag 1.

Prioritetsstilling

P
g
P
a

d

Perioden, hvor tegning af Aktie Se abe a f e age . Pe
fra den 1. september 2018 til senest den 30. november 2024 .

e e af 23. a g
2018 e
e d g ha f a g.
e e af 23. a g
e h g.

2018 a

he hed g

de de, de

e de T

g

d

e

ge

he h d

e e h a de

e de

g

a

-

e

Sa
ord A/S
v/ bestyrelsen,
Den 7. september 2020

_________________
Bent Degn

____________________________
K e B b

_________________
Anders Peter Rousing

____________________________
Th a Sch da S e e

___________________
Svend Egon Nielsen
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