
 

       

 

 

  
  

  

Nyheder fra Mit Spanske Slot a/s 
  

Sommeren står for døren og vi vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god sommer. Samtidig vil vi informere om, 

hvad der er sket siden I har hørt fra os i maj. 

• Åbent Slot i weekenden 11. - 12. juni 

• Juridisk og økonomisk rådgiver 

• SPA (Sales and Purchase Agreement) 

• Teknisk gennemgang på slottet 

• Få næsten det hele til halv pris 

• Markedsføring og salg af aktier 

• Infomøder og "Åbent Slot" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åbent Slot i weekenden 11. - 12. juni  

 
Poolen på Palacete de Cazulas 

 

 

I weekenden den 11. - 12. juni blev der afholdt "Åbent Slot". Temperaturen denne weekend lå på ca. 33 grader, men med en 

tur i Middelhavet og et godt køligt hotel, var det en dejlig oplevelse. Vi havde sat hinanden stævne på hotellet i Almunecar kl. 

19 lørdag aften til en indledende snak og et glas cava. 

Derefter en super hyggelig middag med rasende god mad på Los Geraneos. 



Søndagen bød på rundvisning på slottet. Brenda var i topform og stemningen blandt deltagerne var det samme. Vi sluttede af 

med Paella og en køretur op i bjergene bag slottet. Fantastisk smuk natur. Se længere nede i dette nyhedsbrev for kommende 

"Åbent Slot" arrangementer. 

 

Slottet er meget udlejet i hele juli, august og september og det er selvfølgelig glædeligt for ejerne, men det giver os lidt 

udfordringer med at arrangere besøg på stedet. Det er dog lykkedes i et godt samarbejde med ejerne. Til gengæld vil det ikke 

være muligt at "komme uanmeldt" og se stedet. Man kan selvfølgelig fint se omgivelserne og den smukke placering af slottet. 

 
 

Juridisk og økonomisk rådgiver 

  

Vi har valgt Lars Hovmand Mikkelsen fra Zafo Law i Marbella. 

Lars har med sin danske juridiske baggrund og sin opnåede spanske advokatbestalling, et solidt kendskab til både dansk og 

spansk ret, hvilket giver ham stor indsigt i de udfordringer og problemstillinger der opstår når danskere, danske virksomheder 

og danske rådgivere stifter bekendtskab med det spanske retssystem. 

Desuden kan Zafo Law varetage bogføringen og regnskabet for vores spanske datterselskab når det starter op ved 

overtagelsen af Palacete de Cazulas. 

 

 



SPA (Sales and Purchase Agreement) 

 

Udsigt fra Portner-boligen, hvorfra man kan se byen Otívar 

Som nævnt på generalforsamlingen fik vi første udkast fra sælger d. 29. april.  

Vores advokat er ved at gennemgå og undersøge de relevante områder, og herunder ikke mindst skatteforholdene ved 

overtagelse af det spanske selskab som ejer Palacete de Cazulas og alle godkendelser m.m. hos myndighederne. Der er ikke 

endelig dato for underskrivelse af SPA, men med sommerferien der står for døren, forventer vi det ikke før i august. 



 
 

Få næsten det hele til halv pris 

 

Parken på Palacete de Cazulas 



For mange er en investering i en halv portion aktier en attraktiv mulighed - og du bliver slotsejer til halv pris. Læs nærmere om 

mulighederne her. 

 

I eventyrernes verden er der ingen halve kongerier eller halve prinsesser. Her får prinsen det hele - eller slet ingenting. Men i 

den virkelige verden kan du blive slotsejer til halv pris - og stadig have næsten alle fordelene. En mulighed som flere har fået 

øje på og nu benytter sig af. 

 

Ejeraftalen - altså den aftale som alle aktionærer tiltræder - indeholder to modeller for brugsretten: 

 

Familien: Brugsretten omfatter aktionærens ægtefælle/samlever og begges børn over 18 år, forældre og børnebørn over 18 

år. 

 

Venner: Brugsretten omfatter aktionærens ægtefælle/samlever samt et eller to navngivne vennepar og disses respektive børn 

over 18 år. 

 

Den mest udbredte model er "familiemodellen" - men ikke alle passer ind i sådan en løsning - og det er måske mere oplagt at 

dele slotsoplevelser med venner og bekendte. Her passer "vennemodellen" måske bedre. Modellen passer også fint til f.eks. 

søskende, som vil være fælles om en brugsret. 

 

"For os stiftere er det væsentlige ikke om det er blodet og generne som kobler personkredsen omkring en aktie - eller det er et 

godt venskab. Det væsentlige er, at der omkring hver aktie er en afgrænset og veldefineret personkreds." udtaler Kim Folmann, 

en af de tre stiftede af Mit spanske Slot a/s. 

 

For begge løsninger gælder at aktierne - 20 stk. a kr. 20.000 i alt kr. 300.000 - skal navnenoteres på én person. Hvordan 

familien eller vennerne efterfølgende fordeler omkostningerne og brugsretten imellem sig, er et internt anliggende. 

 

Vælger man at dele brugsretten med venner er det mest oplagte at fordele investeringen imellem sig. I stedet for kr. 300.000 

reduceres investeringen til kr. 150.000 eller kr. 100.000 alt efter om man deler med et eller to vennepar. 

 

Til inspiration for aktionærer som overvejer venneløsningen har vi udarbejdet et udkast til en "samejeaftale". En aftale venner 

indbyrdes kan indgå med hinanden - så venskabet forbliver intakt, og der ikke er nogen tvivl om hvordan de fælles rettigheder 

og forpligtelser skal fordeles. Hvad sker der hvis det ene par vil sælge deres aktier? Hvem stemmer på næste 

generalforsamling? Hvordan bestiller vi ophold hver for sig? Hvordan håndterer vi skatten af en fortjeneste ved et senere salg? 



Etc. Mange praktiske forhold er indskrevet i dette udkast til en aftale, som venner kan indgå med hinanden. Udkastet ses via 

dette LINK 

 

"Aftalen er ment som inspiration, det er alene en aftale som venner evt. søskende indgår med hinanden, så man på forhånd 

ved hvad der sker i en given situation. Det er ikke en aftale som selskabet skal godkende eller have en kopi af - og enhver kan 

ændre eller tilføje relevante forhold." udtaler Kim Folmann. 

 

Et vigtigt forhold i en sådan fordeling blandt venner er retten til at bestille ophold.  

Grundprincippet i aftalen er, at det går på skift mellem vennerne at være denne som indsender 1. booking, nr. 2. 

bookingønske etc. 

Men en vigtig ting, som for mange betyder rigtig meget, er muligheden for såkaldte spontane bookinger - her er der ingen 

begrænsninger. Alle kan når som helst booke spontant. 

 

Så muligheden er altså at reducere investeringen til "blot" kr. 150.000 eller kr. 100.000. 

Tilsvarende deles det faste årlige bidrag kr. 8.000 til halvdelen kr. 4.000 eller en tredjedel kr. 2.670. 

 

Hele eventyret venter - også til halv pris. 

Har du spørgsmål, så kontakt Kim Folmann på 20603311 eller k.folmann@gmail.com  

 

 

Markedsføring og salg af aktier 

Markedsføringsmæssigt har vi ændret strategi fra trykte annoncer i de større danske dagblade til trykte annoncer i fagblade 

som eksempelvis "Ugeskrift for læger", "Vandreliv" m.m. Derudover kører der også kampagner på Facebook, hvor man 

inviteres til et af vore infomøder. Vi har også en artikel i La Danesa, et blad for danskere i Sydspanien. Der bor efter bladets 

seneste opgørelse ca. 30.000 danskere i Spanien, de fleste i Sydspanien. Bladet udkommer i 10.500 eksemplarer og har rigtig 

mange onlinelæsere. 

 

En stor del af dem, der kommer til vore infomøder nu, kommer fordi de har fået det anbefalet af venner eller familie. De der 

har købt en aktie opfordres til at fortsætte denne praksis :o)  

 

Vi mærker helt klart krigen i Ukraine, stigende inflation og generel økonomisk utryghed. Det viser sig i færre deltagere på 

infomøderne og færre solgte aktier i forhold til salget i januar/februar. Vi fortsætter imidlertid arbejdet med at sælge aktier og 

dermed sikre, at vi kan flytte ind på slottet som planlagt. 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAv_4d9IAAABFU3oAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiuGigXvCKvovEQGOJJM_F197uqAAXG1c/1/Cn346GmZr08HvsdNoseu4Q/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay92ZW5uZXBhci1rb2ViLw
mailto:k.folmann@gmail.com


 

 

Infomøder og Åbent Slot 

 
Fælles frokost i skyggen til Åbent Slot i juni 

 

Vi afholder infomøder og Åbent Slot på følgende datoer: 

 

Infomøder: 



• København d. 5. juli kl. 19 - 21; MBK A/S; Pilestræde 61; 1112 København K 

• Århus d. 6. juli kl. 19 - 21; Zeit Vinbar; Berhardt Jensens Boulevard 127; 8000 Århus C 

• Helsingør d. 27. juli kl. 19 - 21; Hellebæk Klædefabrik - Bygning A; Nordre Strandvej 119A; 3150 Hellebæk 

 

Åbent Slot i Andalusien: 

• 2. - 3. juli 

• 15. - 16. juli 

• 5. - 6. august 

• 19. - 20. august 

• 3. - 4. september  

 

Du tilmelder dig på vores hjemmeside www.mitspanskeslot.dk  

 

Rigtig god sommer til jer alle :o) 

 

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  
    

  
  

  

    Mit Spanske Slot a/s - Jessens Mole 9a - 5700 Svendborg - 40 28 92 88 / 40 25 18 75 
 

  

Frameld nyhedsbrevet her Afmeld nyhedsbrev - Spanien 
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