
 

 

 

Nyemission i Lörje Gård AB – 3:e november 2019 

Investeringen som är lätt att älska 
Nu har du chansen att investera i det unika medlemskonceptet Lörje® på Gotland! 

 

Lörje® blev succé direkt när det öppnade i somras! En unik social gemenskap, 

säregna miljöer och ett kostnadseffektivt prisläge gör investeringen mycket 

attraktiv – i synnerhet då du slipper kratta, måla om eller förvalta ditt paradis.  

 

 

Lörje® är ett komplement i din fritid och till din fastighetsportfölj –  

nu och i framtiden – för dig, dina vänner och dina barn! 

 

 

 

 

 

 

 

Så här fungerar det! 
Varje år erhåller du poäng för dina aktier för att boka ett eller flera rum för dig och 

dina vänner. Varje rum har 2, 3 eller 4 bäddar, Beroende på antalet bäddar och 

rummets standard åtgår 2-6 poäng per natt. År 2019 erhölls 14 poäng per aktie.  

Med högre andel aktier får du förtur i det webbaserade bokningssystemet.  

  

”Det är som ett hotell, men i varje  

rum bor det en vän eller en bekant” 

 

”Raukar, härliga bad, stränder  

och turkosa sjöar!” 

 



 

 

Bo gratis!  
Före och efter sommarsäsongen 

har du möjlighet att bo 

kostnadsfritt i valfritt rum 

oavsett din medlemsnivå.  

 

Medlemsnivåer och månadsavgifter 

 

• Helt nyrenoverat 

• Säregen natur & miljö 

• Massor med sol & bad 

• Grill & socialt umgänge 

• Frihet, lugnt & skönt 

• Spännande utflykter 

 

Egenföretagare? 
Aktierna kan ägas av såväl fysiska  

personer som juridiska personer! 

 

 

 

 

 

 

Är du inte ägare idag? 

Ta chansen och kom med i en  

exklusiv och social gemenskap  

med kära och nyfunna vänner! 

Är du redan Lörje® Medlem? 

Passa på att stärka ditt  

ägande inför framtiden! 

 

Medlemsnivå Aktieantal Bokningsöppning Medlemsavgift inkl. moms  Investeringskostnad idag 

Brons 1 1 april 167 kr/mån 75 tkr 

Silver 2 20 mars 333 kr/mån 150 tkr 

Guld 3 10 mars 500 kr/mån 225 tkr 

Platina 6 1 mars 1000 kr/mån 450 tkr 

”Högst antal soltimmar i hela Sverige!” ”Det här stället är helt unikt” 

 

Smartaste 

nivåerna  

just nu! 

Se filmen på www.lorje.se  

och ladda ner 

anmälningsblanketten! 

Fastigheten Lörje Gård 

Idag:  Boyta 400 kvm 11 rum, 28 bäddar 

Sen:  Boyta 700 kvm, 20 rum, 50 bäddar 

 

[Citera källan här.] 

http://www.lorje.se/

