
[ Information om fordelsprogram ] 
 

 

Grundlæggende er et køb af ‘bare’ een aktie en værdig støtte til Næsbydales Badehotels bevarelse, dens 

natur og kultur og støtte til bla. tagets fornyelse og renovering af 8 nye værelser i den gamle del af 

bygningen. 

 

• Ved køb af 2 aktier (4000,-), eller flere, ydes der 5% rabat på alle køb, med forbehold for 

enkeltstående undtagelser, f.eks. entrebilletter til arrangementer og gavekort. 

 

• Ved køb af 5 aktier (10.000,-),eller flere, ydes der 10% rabat på alle køb, med forbehold for 

enkeltstående undtagelser. 

 
• Ved køb af 10 aktier (kr. 20.000,-), eller flere, ydes der 15% rabat. Endvidere får man mulighed 

for at deltage i hotellets smagspanel. Hvor vi i fællesskab testsmager nye vine, øl og 
drikkevarer, så vi fremadrettet bliver mere sikre på hotellets sortiment af drikkevarer. 

 
• Ved køb af 25 aktier (kr. 50.000,-) eller flere, ydes der 15% rabat. Endvidere vil man få 

mulighed for at deltage i hotellets menu-udvalg. Her afprøver vi i panelet nye spændende retter 
sammensat med gode vine, for at vurdere, om det er noget vi skal tage på menukortet 

fremadrettet. 

 
• Ved køb af 50 aktier (kr. 100.000,-) eller flere, ydes der 15% rabat, endvidere vil man i 

forbindelse med deltagelse i menu-udvalget, have mulighed for, at invitere en person med, 
inklusiv en overnatning på Hotellet. 

(Hvis ægtefæller/par køber 2 x 25 stk. gælder samme regel) 
 

Vi holder en årlig generalforsamling hvor alle aktionærer er velkomne og imødesete. Der indkaldes til 
den årlige generalforsamling i overensstemmelse med Næsbydale Badehotels A/S’s vedtægter, såvel 

pr. mail, som ved opslag på vores hjemmeside. 
Det årlige aktionærmøde vil blive afholdt sidst i maj måned hvert år. 

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt den årlige beretning samt regnskab og efterfølgende vil 
der blive informeret om næste års planer for hoteller og hvilke aktiviteter der er i støbeskeen. 

Til Generalforsamlingen vil Hotellet være værter for et traktement ( aften-buffet ), samt øl og vand. Vi 
vil lægge op til en festlig stemning hvor vi lære hinanden lidt bedre at kende og hvor vi sammen kan 

glæde os over vores smukke sted. 
Deltagelse koster kr.50,- pr. aktionær. 

 

Generalforsamlingen / Aktionærmødet er KUN for aktionærer. Een aktie giver ret til een person. 
 


