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1. lndledning

Det er os en glæde at få muligheden for at indlede et langsigtet samarbejde med Den
selvejende institution Ramløse Hallen og tilbyde jer bankens kompetente og professionelle
rådgivning samt komplette produktudbud.

Vores decentrale organisationsstruktur betyder, at beslutningerne træffes tæt på jer med
høj grad af fleksibilitet. Sammen med jer, er vi sikre på, at vi kan finde de løsninger, der er
optimale for jer og virksomhederne.

Dette tilbud er baseret på den information vi har modtaget om jeres aktuelle
finansieringsbehov samt de behov som er vigtige for jer og jeres virksomheder:

o En finansieringsløsning, hvor vi dækkerjeres samlede behov
o Stabil bank, som tænker langsigtet i alle forhold
o Dygtige og kompetente rådgivere - der er tilgængelige
o Konkurrencedygtige vilkår

Vi håber nærværende tilbud opfylder jeres ønsker og behov og ser frem til en nærmere
drøftelse af det sammen med jer.



2. Kreditrammer og prissætning

Anlægslån

Til indfrielse afjeres lån i Nykredit samt forhøjelse med 1 mio. kr. tilbyder vi:

Hovedstol Op til 2.400.000 kr.

Rente Lånet forrentes for tiden med 2,39 % årligt ved
rentetilpasning hvert år.

Renten tilskrives sidst i hvert kvartal.

Løbetid Op til 20 år. Ydelsen er estimeret til 38.000 kr. pr. kvartal.

Hovedstol Op til 4.400.000 kr.

Rente Lånet forrentes for tiden med 1,85 % årligt ved
rentetilpasning hvert år.

Renten tilskrives sidst i hvert kvartal.

Løbetid Op til 20 år. Ydelsen er estimeret til 66.100 kr. pr. kvartal.

3. sikkerhedsstillelse

Til sikkerhed for de tilbudte låne- og kreditfaciliteter ønsker banken følgende:

DSI Ramløse Hallen deponerer følgende til sikkerhed for alt mellemværende med
Handelsbanken:

2.400.000 kr. pantebrev med 1. prioritets pant i ejendommen Kirsebærvej 21, 3200
Helsinge
4.400.000 kr. pantebrev med 2. prioritets pant i ejendommen Kirsebærvej 21, 3200
Helsinge

Gribskov Kommune stiller selvskyldnerkaution til sikkerhed for Anlaegslån 4.400.000 kr.
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4. Øvrige vilkår

Priser og vilkår forudsætter at begge lån aftages i Handelsbanken, samt at jeres øvrige
kontoforhold overføres til Handelsbanken.

Engagementet genforhandles årligt senest 30. april, første gang den 30. april 2016. l den
forbindelse indleveres følgende regnskabsmateriale:

o Årsrapport med specifikationer for DSI Ramløse Hallen.

5. Øvrige priser, erhverv

For etablering af det samlede engagement beregner vi en pris på 28.000 kr. efter ydet rabat.

Hertil kommer tinglysningsafgift til Staten, der anslås at udgøre 18.500 kr.

Gebyr for årlig genforhandling udgør p.t. 2.500 kr. efter ydet rabat.

6. Udgangspunkt for tilbuddet

Som grundlag for dette tilbud gælder Handelsbankens "Almindelige bestemmelser for lån og
kreditter til erhvervsmæssige formål" og Handelsbankens "Almindelige bestemmelser for
erhverv".

7. Afrunding

Det vil være en stor fornøjelse for os at kunne byde jer velkomne som kunder i

Handelsbanken i Helsinge.

Nærværende tilbud er gældende til 26. februar 2016

Såfremt der måtte være spørgsmål, kommentarer eller yderligere ønsker til tilbuddet står vi
naturligvis til disposition.
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