
Vindmølleindustrien
Etablering i Hamborg – Velkommen i hjertet af den  
europæiske vindmølleindustri



danskvindmølleindustri 

I mere end 20 år har vores advokater rådgivet danske, tyske 

samt internationale klienter inden for erhvervsret med  

specialkompetencer inden for investering og etablering i Tyskland  

herunder særligt inden for fast ejendom og vedvarende energi.  

Det er vores opgave at fortælle klienten, hvad der kan lade sig  

gøre og ikke, hvad der ikke kan lade sig gøre. 

Vores juridiske sagsbehandling er proaktiv og den kommercielle  

side af sagen indgår i den juridiske vurdering. Derved skabes  

den bedste juridiske rådgivning i den givne situation. Vi har fokus  

på hastighed og tilgængelighed og tilstræber at løse sagen  

inden for rimelig tid.

beck rechtsanwälte er en full-service
advokatvirksomhed med kontorer i  
Hamborg og Berlin



STARTPAKKE INDEHOLDER FØLGENDE

+ Møde på vort kontor i Hamborg, hvor der gen- 
 nemføres en behovsanalyse og en rådgivning  
 indeholdende følgende områder:

 · valg af den rigtige selskabsform 
 · myndigheder - tilladelser 
 · direktionsansvar 
 · kontrakter lejekontrakter, arbejdskontrakter,  
  handelsagentkontrakter, m.v. 
 · kontorhotel, kontorlokaler 
 · Finansiering / tilskud  
 · kontakt til relevante rådgivere, forsikrings-  
  selskaber, mæglere, banker, m.v.

+ Stiftelse af tysk anpartsselskab med anparts- 
 kapital på EUR 25.000,00 eller et tysk KG (excl.  
 notarhonorar + retsudgifter)

+ Registrering ved myndigheder  
 (IHK, skattevæsen, næringsmyndighed, m.v.)

+ Denne service er vederlagsfri (op til 5 timer)

HELPLINE

I 6 måneder stilles en helpline 24/7 til rådighed, 
hvor virksomheden på et hvilket som helst tids-
punkt kan ringe og få et telefonisk råd. Ydelsen er 
vederlagsfri.

KONTORHOTEL

I en periode af 6 måneder stiller vi vederlagsfri et 
virtuelt hjemsted til rådighed for det tyske selskab. 
Post fremsendes til den danske virksomhed og virk-
somheden er berettiget til at afholde møder i vores 
konferencefaciliteter. Der kan etableres en telefon, 
der viderestilles til virksomheden i Danmark.

NETwORKING

I forbindelse med etableringen vil vi indføre den 
danske virksomhed i vores ”vind-netværk” i Ham-
borg, såvel indenfor relevante faglige foreninger 
samt relevante potentielle kunder.

CO-wORKING

I 6 måneder stilles vederlagsfri en co-working- 
arbejdsplads til rådighed på vores kontor i Hamborg.

TILSKUD

I egenskab af at beck rechtsanwälte er lobbyist for 
Hamborgs erhvervsråd har vi mulighed for at søge 
tilskud til huslejen i de første 6 måneder, at få hjælp 
ved problemer med eventuelle tilladelser og i øv-
rigt bistand fra byen Hamborg i forbindelse med en 
dansk virksomheds etablering i Hamborg.

danskvindmølleindustri 

Vores bidrag til dansk vindmølle- 
industris medlemmer



Kontakt: 
Manfred Lipsky
T  +49 (0)40.301 00 72 14    
E  ml@becklaw.de

beck rechtsanwälte er en advokatvirksomhed med kontorer i Hamburg og Berlin. 
Som full-service advokatkontor yder vi vores nationale og internationale klienter 
rådgivning inden for tysk ret samt ”cross-border business”.
Vores specialkompetencer er indenfor fast ejendom, vedvarende energi og IT /
medier. Vi ønsker at være udenlandske virksomheders foretrukne partner ved 
forretninger  
i Tyskland. beck rechtsanwälte er medlem af advokatnetværket LNI, et internationalt 
netværk med advokater i over 50 lande.

beck rechtsanwälte
Ericusspitze 4 · 20457 Hamburg 
T +49 (0)40.301 00 70 

Kurfürstendamm 186 · 10707 Berlin
T +49 (0)30.88 92 48 86

www.becklaw.de


