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KONSULENTKONTRAKT

(herefter refereret til som CPH GOLFPARK)

og CECON AIS
Skovagervej 17
2920 Charlottenlund
CVR-nr. 28 97 02 42

(herefter refereret til som CECON)

CPH GOLFPARK og CECON refereres herefter til individuelt som 'Part' og kollektivt
som 'Parter'.

INDLEDNING

CPH GOLFPARK er interesseret i at opnå nedsættelse af grundskatteloftet til brug for
opgørelse af grundskylden for ejendommen Edvard Thomsens Vej 11-27 i København.
Til dette formål ydes assistance fra rådgivningsfirmaet CECON.

Nærværende kontrakt regulerer forholdet omkring en nedsættelse af grundskylden.
Parterne er blevet enige om følgende forhold:

ARTIKEL 1 - RADGIVNING

1.1 Det er CECONs vurdering, at der er grundlag for at opnå ændring af
grundskatteloftet for 2001 for ejendommen Edvard Thomsens Vej 11-27, 2300
København S (matrikel nr. 335, Eksercerpladsen, København). Parterne er
enige om, at CECON skal repræsentere CPH GOLFPARK overfor
myndighederne.

1.2 Arbejdet involverer ikke spørgsmålet om fradrag for forbedringer, hvor CPH
GOLFPARK er involveret i en anden sag ført af ACCURA.

1.3 Alle ydelser udføres af CECON og igangsættes straks. Arbejdet omfatter
juridiske præsentationer overfor myndighederne, samt al løbende
kommunikation med myndighederne indtil sagen er endelig afsluttet. Der vil
ikke være noget arbejde med sagen for CPH GOLF PARK.

Cecon AIS

CVR 2897 0242

1.4 CECON kan ikke variere eller modificere nogen aspekter indenfor opgaven
uden samtykke fra CPH GOLFPARK.
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1.5 CECON skal overfor CPH GOLFPARK oplyse om enhver og alle resultater
opnået af CECON under denne kontrakt.

ARTIKEL 2 - KONFIDENTIALlTET

2.1 CECON påtager sig at behandle alle informationer fra CPH GOLFPARK og
resultatet af sagen som konfidentielle under og efter kontraktens løbetid.

ARTIKEL 3 - SALÆR

3.1 Efter afslutningen af CECONs arbejde beskrevet ovenfor, skal CPH
GOLFPARK indbetale følgende salær til en af CECON defineret konto:

• Salæret er et "no cure no pay", og kommer således alene til betaling, hvis
GPH GOLFPARK opnår en tilbagebetaling af grundskyld fra Københavns
Kommune som følge af CECONs bestræbelser. Salæret vil i tilfælde af
tilbagebetaling udgøre 20% (plus moms) af en eventuel tilbagebetaling til
CPH GOLFPARK fra Københavns Kommune. I grundlaget indgår kun
grundskylden betalt af GPH GOLFPARK i 2008. Besparelser opnået hos
den enkelte ejer i 2009 og frem er uvedkommende for honoraret.

3.2 Salæret vil blive faktureret, når Københavns Kommune tilbagebetaler
grundskylden, jf. punkt 1.1.

ARTIKEL 4 - AFSLUTNING

4.1 Ikrafttrædelses datoen for denne kontrakt er datoen for den sidste underskrift
hertil og gælder indtil opgaven er udført. Kontrakten kan termineres af enhver af
Parterne med løbende måned plus en måneds varsel. Ved terminering fra CPH
GOLFPARK har CECON dog fortsat krav på salær, hvis CPH GOLFPARK i kraft
af det af CECON udførte arbejde opnår tilbagebetaling af grundskyld som
defineret i punkt 1.1.

ARTIKEL 5 - UNDERSKRIFTER

5.1 Enhver person der underskriver denne kontrakt nedenfor og hver Part som på
disses vegne udfører arbejde ifølge denne kontrakt garanterer, at han har
autorisation til at indgå denne kontrakt og udføre forpligtelser herunder.

UNDERSKREVET AF:

Dato: 5. december 2011 Dato: 5. december 2011
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