
Investeringsprofil:
Fonden investerer i danske boligejendomme primært i byområderne: København, Aarhus,  
Odense og Aalborg. Der kan investeres både i bestående boligejendomme og i ejendomme  
under opførelse. Den forventede startforrentning ved køb af boligejendommene er 3,9 procent. 
Det forven tede årlige gennemsnitlige afkast er 7,6 procent målt over en tiårig periode.  
Investering i fonden er illikvid og indebærer risiko for tab, dog kan investor ikke tabe mere end  
det indskudte beløb.

INVESTERINGSFAKTA:

Mindste investering:  750.000 kroner pr. investor.

Kurs:  Udbydes til kurs 100. 

Stykstørrelse:  Kapitalandele af nominelt 10.000 kroner.

Tegningsperiode:  6.-30. november 2017.

Fondens forventede   
egenkapitalstørrelse: Mindst 100 millioner kroner. Maksimalt 125 millioner kroner.

Indre værdi  Der fastsættes ny indre værdi én gang om året i forbindelse med   
 aflæggelse af årsregnskab for fonden. Første gang i 2019.

Løbetid:  5-15 år.

Opbevaring:  VP-depot hos eget pengeinstitut.

Notering:  Unoteret. 

Handel:  Køb og salg efter udbudsperioden kan formidles gennem  
 Formuepleje A/S. Investor skal dog være forberedt på at skulle beholde  
 investeringen til udløb.

Udbytte:  Årligt forventet udbytte på cirka 3-5 procent. Første gang i 2019.

RISIKOFORHOLD:

Gearing/egenkapital: Det forventes, at de indkøbte ejendomme belånes med 15-30-årige  
fastforrentede realkreditlån med afdragsfrihed på cirka 70 procent af ejendommens belånings-
værdi. Det svarer til en gearing på cirka 3 gange. Den maksimale belåningsgrad er 80 procent.

Værdistigning: Der budgetteres med en årlig stigning i driftsindtægterne på 2 procent og en  
tilsvarende årlig værdistigning på ejendommene.

Primær investortype: Langsigtede semi-professionelle og professionelle investorer, der har  
kendskab/erfaring med ejendomsinvestering og har en tilstrækkelig stor formue til at kunne  
beholde investeringen i hele dens løbetid.
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OMKOSTNINGER

Årlige administrationsomkostninger: 1,75 procent.

Øvrige omkostninger: Udgifter til depositar, revision, bestyrelseshonorarer samt andre gebyrer  
og omkostninger til offentlige myndigheder og lignende. Se udbudsmaterialet for detaljerede  
oplysninger.

Finansieringsomkostninger: De indkøbte ejendomme forventes belånt med fastforrentede  
realkreditlån med en forventet bidragsprocent på 0,8 procent.   

Resultathonorar: 10 procent af det akkumulerede overskud, dog først når projektet er afsluttet, 
og investor har opnået et realiseret afkast på mindst 4 procent p.a. af den oprindelige investering. 
Bliver det realiserede afkast mellem 2 og 4 procent beregnes resultathonoraret forholdsmæssigt. 
Bliver investors realiserede afkast under 2 procent, udbetales der ikke resultathonorar.

 
SKATTEFORHOLD:

Beskatning, frie midler: Frie midler investeret i fonden bliver beskattet efter reglerne om kapi-
tal indkomst af realiseret indkomst og fortjeneste i fonden. Eventuelt tab, herunder hvis fondens 
ejendom sælges med tab, kan ikke modregnes i anden positiv kapitalindkomst for det pågæld-
ende indkomstår, men alene fremføres til modregning i overskud fra samme virksomhed i et  
senere indkomstår. Investor anbefales at søge individuel rådgivning hos egen revisor.

Investering med pensionsmidler: Ved en investering 750.000 kroner kræves samlede pensions-
midler i depoter på 2,7 millioner kroner. Beskatning PAL-skat på 15,3 procent. Investor anbefales 
at søge individuel rådgivning hos egen revisor.

Selskabsbeskattede investorer: Et selskab vil være skattepligtigt med almindelig selskabsskat  
på 22 procent af det realiserede afkast fra fonden. For selskabsinvestorer, som ikke er nærings-
drivende med køb og salg af ejendomme, kan tab ved salg af ejendomme kun kan fratrækkes i 
avancer på ejendomme og ikke i anden indkomst. Investor anbefales at søge individuel rådgivning 
hos egen revisor.

Virksomhedsordningen: Ikke tilladt.

STAMDATA:

Depotsitar: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Forvalter: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Tlf.nr. +45 87 46 49 00,  
Mail: info@formuepleje.dk, web: formuepleje.dk

Ejendomsadministrator: Endelig aftale endnu ikke indgået.

Ejendomsdirektør: Lars-Erik Larsen

Direktion: Direktør, partner Søren Astrup

Bestyrelse: Formand Carsten With Thygesen, cand.oecon, Lars Sylvest,  
professor dr.oecon. Børge Obel

Advisory Board: 
Lone Bøegh Henriksen, CEO & Ansvarlig indehaver home Kgs. Lyngby
Henrik Jensen, Adm. Direktør, De Forenede Ejendomsselskaber
Erik Andresen, CEO, medejer, Nybolig Erhverv A/S

Disclaimer: Formuepleje A/S har udarbejdet dette materiale til orientering. Materialet udgør ikke en opfordring om  

eller anbefaling til køb eller salg af værdipapirer. Investor bør læse de seneste Investoroplysninger inden Investering. 

Materialet kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller  

anden professionel karakter. Investering er forbundet med risiko, og Investor kan tabe sit indskud helt eller delvist.  

Simulerede eller historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. 

Formuepleje kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investors dispositioner på baggrund af oplysningerne i  

materialet. Formuepleje anbefaler, at Investor søger professionel rådgivning.


