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Til andelshaverne! 

 

Udbud af nye leveringsrettigheder 

 

For at kunne opfylde den nuværende vækstplan i KMC og for en bedre udnyttelse af 

produktionsanlægget, ønsker fabrikken at behandle flere kartofler. 

 

Det er derfor besluttet, at udbyde:  
400.000 leveringsrettigheder gældende fra kampagnen 2023 til en pris på 150 kr. pr. stk.  

200.000 leveringsrettigheder gældende fra kampagnen 2024 til en pris på 150 kr. pr. stk.  
 

Leveringsrettighederne til kampagnen 2023 kan betales august 2023 eller modregnes i leverede kartofler i 

kampagnen 2023. 

 

Leveringsrettighederne til kampagnen 2024 kan betales august 2024 eller modregnes i leverede kartofler i 

kampagnen 2024. 

   

Alternativt kan fabrikkens finansieringsordning i forbindelse med tilkøb af nye leveringsrettigheder 

benyttes. 
 

Finansiering: 
Betalingen på 150 kr./tdr. kan finansieres over 8 år, med første afdrag til kampagnen 2023 eller 2024. 

Første rentetilskrivning starter den 1. august 2023 eller 2024. 

 

I henhold til fabrikkens vedtægter har eksisterende avlere forkøbsret til nye tegninger. 

 

Eventuelle leveringsrettigheder der ikke måtte blive afsat til eksisterende avlere udbydes til nye avlere. 

 

Ved overtegning reduceres i forhold til bestillinger. 

 

Bemærk at bestillingskuponen skal være fabrikken i hænde senest lørdag den 30.04.2022. 
 

Er der spørgsmål i tilknytning til ovenstående, er I velkomne til at kontakte kontoret.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for 

Karup Kartoffelmelfabrik 
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Karup Kartoffelmelfabrik 

Engholmvej 19  

7470 Karup 
 

Kupon til bestilling af nye leveringsrettigheder  
 

Undertegnede bestiller herved i henhold til fabrikkens brev af 24.02.2022 nye leveringsrettigheder til Karup 

Kartoffelmelfabrik: 

 
Jeg er indforstået med at bestillingen er bindende.  

 

Med virkning fra kampagnen 2023 køber jeg  __________ tdr. leveringsrettigheder à 150 kr./tdr. 
 

Med virkning fra kampagnen 2024 køber jeg  __________ tdr. leveringsrettigheder à 150 kr./tdr. 

 

Det fulde beløb kan betales kontant august 2023 eller 2024 eller modregnes i leverede kartofler i kampagnen 2023 
eller 2024. 

 

Finansiering: 
Alternativt kan betalingen på 150 kr./tdr. finansieres over 8 år, med første afdrag til kampagnen 2023 eller 2024. 

 

Der tilskrives renter årligt med fabrikkens lånerente + et tillæg på 1,5% dog min. 3% p.a. 
Første rentetilskrivning starter den 1. august 2023 eller 2024. 

 

Administration af aftalen kr. 500 + moms faktureres hvert år 1. august. 
 

Leveringsrettighederne er underkastet de rettigheder og forpligtelser, som til enhver tid er gældende iflg. selskabets 

vedtægter og på samme vilkår som de nuværende leveringsrettigheder. 

 
Selskabets vedtægter kan ses på www.kkmel.dk 
 

 

Jeg ønsker finansiering af leveringsrettighederne (sæt kryds):     JA   __    NEJ  __ 

 

 

Avler nr. : _________                  NY AVLER  __ 

 

Navn  : __________________________________________  

 

Adresse : __________________________________________ 

 

Postnr./by : __________________________________________ 

 

Cvr. Nr. : _________________ Email :  ________________________________ 

 
Telefon nr. : _________________  Mobil nr. : _____________________ 

 

 

     ________________________________ 

      Underskrift 

Bestillingen er kun gyldig med underskrift. 
 

Denne kupon skal være Karup Kartoffelmelfabrik i hænde senest 30.04.2022. 

Kuponen kan modtages på mail kk@kkmel.dk eller pr. brev. 

 


