
Nyhedsbrev nr. 2 – februar 2022 
 

Mød os på rejsemessen ”Ferie for Alle” 
Herning-hallerne - d. 25-27. februar 2022. 

 
Mød os 
Få en snak om Mit spanske Slot a/s.  Kik ind på vor stand i hal M. Her er vi tre stiftere klar til en 
uddybende snak. Vi er også klar med nye friske billeder, videoer og droneoptagelser optaget i 
januar måned i solskin – mens stormen ”Malik” huserede i Danmark. 
 
Ferie for alle er meget andet en ”Mit spanske Slot”. Masser af spændende rejsemuligheder byder 
sig til. 
  
Som aktionær i Mit spanske Slot a/s ligger verden fortsat åben 
En af fordelene ved at være aktionær i Mit spanske Slot a/s, er netop, at du fortsat har tid og 
økonomi til meget andet end ”blot” at besøge Andalusien. – du har stadig din frihed intakt og 
ingen økonomisk møllesten om halsen. Investeringen er kun kr. 300.000 og der er professionelle, 
som klarer alt det praktiske. 
 
Mange måder at rejse på 
Der er mange måder at rejse på. Ved en investering i Mit spanske Slot a/s får du og din familie 
endnu en mulighed. Det er den lette rejse, afsted når det passer dig. Du er efter få ture på 
hjemmebane og stifter helt sikkert en masse nye bekendtskaber. Lag for lag får du dybere indsigt i 
de lokale forhold.  
 
Men fordi økonomien er overkommelig i Mit spanske Slot a/s, og en rejse til kendte omgivelser, i 
et perfekt klima nærmest fylder depoterne med ny energi – Ja, så er du som aktionær i Mit 
spanske Slot a/s også frisk på alle mulige andre, måske endnu mere eksotiske og udfordrende 
rejser. Det ene udelukker ikke det andet. Herninghallerne er fulde af yderligere muligheder. 
 
Samtidig vil det også være fint ”blot” at komme tilbage til kendte omgivelser, gense en masse nye 
bekendtskaber – det er let, bekvemt og trygt at være med i Mit spanske Slot a/s 
 
Aktietegning går lang over forventning 
Vi var klar og åbnede for aktiesalget i starten af januar 2022, det var samtidig med de første 
lempelser på coronakrisen.  
 
Nu medio februar er der allerede solgt 40 aktier. 
 
Som bekendt køber du først en aktie til kr. 20.000 og efterfølgende tegner du dig for 14 aktier 
ligeledes til kr. 20.000. I alt kr. 280.000, der først skal indbetales i november måned 2022. Du skal 
også være opmærksom på, at den samlede pris stiger til kr. 320.000 fra aktie nr. 73. 
 



”Dette er langt hurtigere end forventet, erfaringerne fra Mit Franske Slot 2018 med 179 aktionærer 
og Mit Italienske Slot 2020 med 212 aktionærer er en træg start og en efterfølgende hurtig vækst i 
antallet af aktionærer. 
En årsag denne gang er helt sikkert, at vi hører rigtig mange nye aktionærer, som kender 
aktionærer i de to tidligere projekter, og hvor disse taler meget positivt om deres erfaringer. Så 
mange møder forventningsfulde op på vore informationsmøder og har allerede hørt om projektet” 
Udtaler en af de tre stiftere Kim Folmann 
 
Et par nye videoklip: 
Se her optagelser fra Åbent Slot i slutningen af januar måned: 
https://vimeo.com/creativerepublic/review/676239113/9b62428d0a 
https://vimeo.com/creativerepublic/review/676239710/54d875a51a 
 
Genbesøg hjemmesiden. 
Du har sikkert tidligere været inde på hjemmesiden. 
Men næsten dagligt bliver afsnit tilføjet, ting bliver uddybet, nye datoer for informationsmøde og 
Åbent Slot. Senest har vi tilføjet en række nye stemningsbilleder. 
Derfor er der sikkert sket en del siden du sidst har tjekket siden ud. 
 
Klik ind og få syn for sagen: https://mitspanskeslot.dk 
 
Datoer for kommende informationsmøder: 
Næste alle aktionærer starter deres rejse frem mod at blive aktionær med deltagelse på et 
informationsmøde. Det er gratis og helt uforpligtende at møde op, tag gerne en ledsager med. 
Du tilmelder dig via hjemmesiden:  
 
Kommende informationsmøder:  
22. februar i Humlebæk, "Brødsnedkeren", Humlebæk Strandvej 52, 3050 Humlebæk 
1. marts i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K. 
2. marts i Svendborg kl 19:00-21:00, Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg 
3. marts i Herning kl 19:00-21:00, Scandic Hotel, Regina, Fonnesbechsvej 20, 7400 Herning 
17. marts i Århus kl 19:00 - 21:00, Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand 
23. marts i Odense kl 19:00 - 21:00, Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 

Vi følger til enhver tid sundhedsmyndighedernes gældende forholdsregler mht. afstand, antal deltagere 
mm. 

Datoer for kommende Åbent Slots arrangementet 
Få syn for sagen- vi arrangerer smutture til Sydspanien, med rundvisning på Palacete de Cazulas og 
hyggeligt samvær med andre kommende aktionærer. 
Udrejse lørdag og hjemrejse søndage – med mulighed for at forlænge opholdet enten før eller 
efter. 
Du læser nærmere om åbent og tilmelder dig her: https://mitspanskeslot.dk/abent-slot/ 
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