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Ansøgning for Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensning

Vi har nu fået tilbud fra Kommunekredit, som vedlægges

Denne mail handler om lån til Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensning (KP Pil) på 6,22 mio. kr.

Til vurderingen vedlægges

Tilbud på annuitetslån fra Kommunekredit på 6,22 mio. kr.
Vedtægter for Spildevandslauget Karise Permatopia  Pilerensning (KP Pil), hvoraf det fremgår hvem der hæfter og tegner selskabet)
Udskrift fra Selskabsstyrelsen (Virk.dk) om bestyrelsens sammensætning og ejerforhold
Regnskaber for 2020, 2019,  2018, 2017 og 2016
Referat fra generalforsamling 2021

Vi har ingen kommunale garantier, og vi er opmærksomme på at betale en garantiprovision på 0,5 % årligt af restgæld

Med venlig hilsen

Knud Erik Henriksen
Permatopia 80
4653 Karise, Danmark
tl f. +45 2175 6698
emai l : kehe235@outlook.dk

Fra: Lillian Fløjgaard <lifl@faxekommune.dk>
Sendt: 8. juni 2021 13:00
Til: 'kehe235@outlook.dk' <kehe235@outlook.dk>
Emne: Ansøge om kommunegaranti
 
Hej
 
Som aftalt.
1) Dokumentation til brug for vurdering af ansøgningen

Forinden der stilles garanti, skal der foreligge dokumentation til brug for vurdering af den reelle økonomiske risiko, Faxe Kommune løber ved at
stille garantien. Der skal derfor altid foreligge følgende oplysninger til belysning af sagen inden den fremmes politisk:

Ejerforhold.

Vedtægter, hvoraf skal fremgå dels hvem der tegner foreningen og dels hvem der hæfter (og hvordan) for foreningen.

Sidste 3 års regnskaber, hvoraf foreningens gældsposter og eventuelt kommunalt tilskud skal fremgå.

Oplysninger om eventuel eksisterende kommunal garanti.

 

2) Pant i ejendommen som sikkerhed for kommunens garanti.

Faxe Kommune kan vælge at få sikkerhed for sin garanti ved at tage pant i ejendommen.

Hvis/når der tages pant i ejendommen skal foreningen betale for stempel og tinglysningsgebyr for pantet.

mailto:kasserer@permatopia.dk


 

3) Garantiprovision

I forbindelse med afgivelse af en kommunegaranti opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af den til enhver tid værende restgæld ultimo
året.

 
 
Venlig hilsen

Lillian Fløjgaard
Økonomikonsulent 
Direkte tlf.: 56203845 
Mobil tlf.: 29104155

Center for HR, Økonomi & IT
Økonomi & Indkøb afd.
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpost.borger.dk%2F%3Flogon%3Dborger%26function%3Dinbox%26mailboxid%3D12489&data=04%7C01%7C%7C247a5b1a16b74f6fa1ab08d92a6cac54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637587468499390819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2Fw0oXjPvtOYviQdoFIYTxe6rLhpCcH7pZA4zxZExuE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpost.virk.dk%2F%3Flogon%3Dvirksomhed%26function%3Dinbox%26mailboxid%3D12489&data=04%7C01%7C%7C247a5b1a16b74f6fa1ab08d92a6cac54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637587468499390819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ly%2Fj1m%2BJLHsdmDryB4%2BcZmBOm%2B2LtGsoUJYz1AO9WRs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.faxekommune.dk%2Fborger%2Fom-kommunen%2Fbehandling-af-personoplysninger&data=04%7C01%7C%7C247a5b1a16b74f6fa1ab08d92a6cac54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637587468499400766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mgavKPRRFIYxOAh9%2B%2FpX%2BgCsgq8WkW9EnOrSj1duEAE%3D&reserved=0

