NYHEDSBREV
Kære medlemmer
Leverandørforeningen Sønderjysk Biogas er i dag et a.m.b.a. Det ønsker vi ændret til et aktieselskab. Baggrunden
er, at vores samarbejdspartner EON er et aktieselskab og at biogasanlægget, der bliver oprettet som et
aktieselskab. For ikke at skulle operere med flere selskabsformer, ændrer vi også leverandørforeningen til et
aktieselskab.
Ændring af vedtægterne blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling fredag den 22. august 2014, så nu
går vi i gang med omdannelsen af a.m.b.a. til Sønderjyskbiogas Invest A/S.
Landmandens del af egenkapitalen skal, i forhold til aftale indgået med E.ON, udgøre 36 millioner kr. Vi har
tidligere måttet erkende, at det ikke er muligt at fremskaffe den samlede finansiering hos vore medlemmer. På
den baggrund har vi opdelt finansieringen i 3 forskellige typer aktier for leverandørerne. Hvilket kun er muligt efter
omdannelsen til et aktieselskab.
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En A-aktie, som har pålydende værdi på 100.000 kr., er lig med medlemskab, med indflydelse og stemmeret.
Denne aktie er obligatorisk for alle medlemmer, der ønsker fortsat medlemskab og mulighed for levering af
husdyrgødning til anlægget.
En B-aktie, som har en pålydende på 300 kr./de. Hvoraf de 140 kr./de allerede er indbetalt. Denne aktie tegnes for
de dyreenheder, man ønsker at levere gylle fra.
En C-aktie er til medlemmer eller andre interessenter, som har en interesse i at investere i leverandørforeningen,
med et forventeligt højt afkast.
Vi forventer et afkast på ca. 10 % af den samlede investering.
De 140 kr./de, som alle medlemmer har indbetalt, har været til udførelse af det indledende arbejde omkring
realiseringen af et biogasanlæg. Denne opgave er nu afsluttet. Vi har nu i fællesskab valgt at gå et skridt videre i
processen. Når den endelige beslutning træffes, vedrørende selve opførelsen af anlægget, er forudsætningen, at
begge parter, leverandørforeningen og E.ON, stiller med finansiering af egenkapitalen. Der arbejdes i øjeblikket på
at løfte selskabsfinansieringen. Vi forhandler med forskellige operatører på markedet.
De, som har valgt at udtræde som medlem, har tabt deres indskud. De, som ikke har ønsket at udtræde som
medlem, og som ikke har mulighed for at investere i A og B aktier, er fortsat medlem. Der vil vi, hvis muligt,
forsøge at tilgodese deres investeringer efter bedste evne.
Hvis der efter investeringen og aflønning er penge tilovers, skal medlemmerne ved en generalforsamling tage
stilling til en fordeling af overskydende kapital.
Vi håber alle på, at det lykkes at få sat gang i byggeriet af Sønderjysk Biogas. Som landmænd og medejere, sidder vi
med ved bordet, hvor beslutningerne træffes. Vi har vel nok den stærkeste leverandørforening i Danmark. Vi har
formået at positionere os strategisk korrekt i denne udvikling på biogasområdet, som er i fuld gang. Vi har eneret
på levering og medindflydelse på fordeling af overskud. Vi har elimineret muligheden for dominans fra ekstern
side.
Personligt mener jeg, at det er en fremtidssikring for vores landbrug. Friheden til ikke at være underlagt
begrænsninger ved udvidelser, samt det at restproduktet fra den animalske produktion i fremtiden kan omsættes
til en indtægtskilde og bidrage til den samlede omsætning.
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