
Nyheder fra Mit Spanske Slot a/s 
  

  
I denne udgave af vores nyhedsbrev kan du læse nærmere om følgende emner: 

• Nu sælges de sidste aktier til kr. 300.000 

• En investering i Det Gode Liv 

• Nye plantegninger på hjemmesiden 

• En tidsplan frem mod overtagelsen tager form 

Nu sælges de sidste aktier til kr. 300.000  

 
Palacete de Cazulas 

 

 



Vi runder snart salget af de første 73 aktier. Disse 73 stk. "First Movers" har den fordel, at de i december kan tegne de sidste 

14 aktier til kurs 100 og således i alt betaler kr. 300.000 for at realisere drømmen. 

De efterfølgende 79 aktionærer fra nr. 74 til nr. 152 kommer i alt til at betale kr. 320.000. De tegner de sidste 14 aktier til kurs 

107.  

Tøv ikke for længe, du kan nå det endnu! 

 

En investering i Det Gode Liv 

  

Der slappes af under vores appelsin/citrontræ i januar måned 
 



Krigen raser i Europa, snart på tredje måned. Inflationen får priserne presset op - de globale forsyningssystemer er pressede, 

flaskehalse opstår, råvarer og halvkomponenter når ikke frem som planlagt.  

Mange spørger sig selv, og vi møder ofte spørgsmålet: 

"Er det tidspunktet nu, at investere i en større eksklusiv fælles feriebolig i Spanien?" 

 

Svaret er "Ja" og begrundelserne herfor er bl.a.:  

• Vi aftalte køb af Palacete de Cazulas i november 2021 til markedsprisen euro 3.495.000.  

Overtagelse og betaling i december 2022. Denne aftale om køb indgåes efter Covid-19, men inden krigen i Ukraine og 

før inflationen på 8% i Spanien. Inflationen presser nu 2022 priserne tilsvarende op på eksklusive ferieboliger - men vi 

har handlet til gammel fast pris. 

• Når der er inflation, viser historien, at mange søger en værdifast placering af deres formuer. Netop jord og mursten er 

historisk værdifast. Efterspørgslen stiger og værdien fastholdes i bygninger og jord med attraktiv beliggenhed. 

Markedsprisen stiger - men du handler stadig til prisen fastsat i 2021. 

• Efterspørgslen i Andalusien efter attraktive ferieboliger er global. Området er et af de mest attraktive i Europa. 

• En ny hverdag indfinder sig under og efter alle kriser, krigen stopper, forsyningskæderne globalt bliver tilpasset en ny 

virkelighed, solen står fortsat op hver morgen både i Danmark og Spanien - Hvorfor vente når det gode liv kan udfolde 

sig allerede nu? 

Derfor - sid ikke på hænderne! Drømmen om en feriebolig under sydens sol bliver aldrig mere tilgængelig rent økonomisk end 

netop nu - kr. 300.000. 

 

 



Nye plantegninger på hjemmesiden 

 

Oversigtsplan - find alle plantegninger over de enkelte boliger på hjemmesiden 

Vi har fået opmålt og nytegnet plantegninger over alle bygninger i bygningskomplekset. Der er tydelig markering af alle 

fællesfaciliteter og -rum, samt de 19 forskellige boliger. 

 



Alle boliger er som minimum udstyret med: Egen indgang, toilet og bad, dobbeltseng, arbejdsbord, hvilestol, køleskab, 

aircondition, som kan både køle og varme, wi-fi. Flere boliger har to soveværelser og enkelte har en sovesofa, som kan slås ud. 

Se alle plantegninger på vores hjemmesiden på dette link: Plantegninger 

 

En tidsplan frem mod overtagelsen tager form 

 
Indgangen til Palacete de Cazulas 

Parallelt med indsatsen for at samle 152 danske aktionærfamilier frem til d. 1. december 2022, er planlægningen i fuld gang 

omkring overtagelsen og opstarten på driften kort herefter.  

 

På aktionærmødet i Odense d. 8. maj blev de første dele af denne tidsplan præsenteret: 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAuBQzpUAAABEvsgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBihePDRj7PJApJQFmsFTaV8aNazQAXG1c/1/68TMgMU7l2GGWJMHaVRRlQ/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay9wbGFudGVnbmluZ2VyLTIv


 

Planen 2022: 

• Hele perioden frem til december - fortsat aktietegning indtil målet med de 152 aktionærer er nået. Som bekendt skal 

vi være mindst 110 aktionærer for at gennemføre handlen. 

• September: 

• Ansættelse af daglig leder 

• Opbygning af bookingprogram 

• Nedsættelse af et "Bygningsudvalg" samt et "Indretning og Designudvalg" - interesserede aktionærer kan 

melde sig hertil. Der udsendes en invitation til alle aktionærer i august 

• Oktober: 

• Der åbnes for 1. booking af ophold i perioden fra d. 20. december 2022 og frem til 31. marts 2023. Ved denne 

første booking tildeles ophold efter aktionærnummer, ved senere booking tildeles ophold efter point 

• Udvalgene planlægger opstart og aktionæruge, invitation udsendes til aktionæruge 

• November: 

• Indkaldelse til generalforsamling vedrørende beslutning af køb 

• Generalforsamling afholdes ultimo november/primo december 

• Beslutning om køb 

• Beslutning om kapitalforhøjelser 

• Valg af ny bestyrelse i Mit spanske Slot 

• December: 

• Indbetaling af kr. 280.000 (ved kurs 100) eller kr. 300.000 (ved kurs 107) senest 5 hverdage efter 

generalforsamlingen 

• Gennemførelse af køb hos Notar i Spanien, kontant betaling og overdragelse af nøgler 

• Medio december - genneførelse af 1. aktionæruge med udskiftning af dele af interiør, lettere 

vedligeholdelsesarbejde, klargøring til modtagelse af de første gæster 

Med venlig hilsen 

 
Lars Børresen tlf: 40289288 borresen@mitspanskeslot.dk 

Kim Folmann tlf: 20602211 k.folmann@gmail.com 

Børge Bisgaard tlf: 40251875 bisgaard@mitspanskeslot.dk  
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