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RESUME 

 

Ny investeringsmulighed fra Formuepleje 

Formuepleje Ejendomme 4 A/S (herefter benævnt “Fonden”) er en alternativ investeringsfond jf. lov 

om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), som forvaltes af Formuepleje A/S 

(herefter benævnt ”Formuepleje”). Fonden har som formål at tilbyde investorer deltagelse i en 

investering i danske ejendomme med et forventet attraktivt og langsigtet afkast. 

 

I Formuepleje er vi uafhængige af bankinteresser. Derudover har vi et interessefællesskab med vores 

investorer, idet vi arbejder med et resultathonorar, der kun betales, når investorerne har opnået et 

minimumsafkast. Vi modtager således kun et resultathonorar, når vi har gjort os fortjent til det. Det 

betyder også, at du slipper for høje omkostninger, hvis vi ikke har positive afkast. 

 

Ledende medarbejdere og ejerne bag Formuepleje har desuden selv investeret mere end 500 

millioner kroner i Formueplejes produkter. Dét kombineret med resultathonoraret sikrer, at vi igennem 

hele Fondens løbetid er motiveret til at gøre vores bedste for at levere de højeste afkast til vores 

investorer. 

 

Forventet afkast på 7% p.a. 

Der budgetteres med et afkast til investorerne i Fonden på 7% p.a. over en tiårig periode. Afkastet er 

opgjort efter betaling af selskabsskatter i Fonden og før investorernes egne skatter. Budgettet er 

baseret på konservative forudsætninger, blandt andet fast rente i hele Fondens løbetid, 78% belåning 

af ejendommene med lån i danske kroner samt øvrige forudsætninger, som beskrevet i afsnit 8 

”Budgetforudsætninger”. 

 

Løbende og stigende udbytte 

Det er målsætningen at udlodde den del af Fondens overskud og likvide midler, som ikke anses for 

nødvendig for gennemførelse af investeringer, afdrag på lån og værdiskabende forbedringsarbejde 

samt sikring af et likvidt beredskab. 

 

I henhold til det lagte budget forventes der udbyttebetalinger startende i år 2022 på basis af 

regnskabet for 2021, og der forventes derefter gradvist stigende udbyttebetalinger i takt med stigende 

lejeindtægter i de følgende år. 

 

Investering i bolig- og erhvervsejendomme 

Fondens kapital forventes at udgøre minimum 75 millioner og op til 600 millioner kr. Budgettet tager 

udgangspunkt i en egenkapital på 100 millioner kr. Afhængig af Fondens kapital forventes der 

investeret i en portefølje af hovedsageligt boligudlejningsejendomme med en samlet købspris på 

anslået 487,2 millioner kr. I begrænset omfang kan der investeres i erhvervsejendomme, hvor det 

vurderes at være særligt attraktivt ud fra en vurdering af værdipotentiale og afkast-/risiko-forhold 

generelt. 

 

Strategien er at investere i ejendomme i byområder i og omkring København og Aarhus samt andre 

områder, der er gunstige i relation til erhvervs- og befolkningsmæssig udvikling. Områderne er 

attraktive, da efterspørgslen på boliger her giver mulighed for at opnå lejestigninger, der kan ligge ud 

over inflationen, hvilket forøger afkastet til investorerne. 
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Unoteret investering med løbetid på mellem 5 og 15 år 

Fonden har en løbetid på mellem 5 og 15 år med en forventet løbetid på 10 år. Budgettet er således 

baseret på en løbetid på 10 år. Den faktiske løbetid vil primært afhænge af udviklingen på 

ejendomsmarkedet og eventuelle attraktive salgsmuligheder undervejs i Fondens levetid. Den 

fleksible løbetid vurderes at udgøre et vigtigt bidrag til sikkerheden i Fonden, idet tidspunktet for salget 

af Fondens ejendomme kan tilrettelægges fleksibelt efter markedsforholdene. 

 

Forvalter 

Formuepleje A/S er udpeget som forvalter af Fonden og har i denne egenskab ansvar for 

administration og drift af Fonden i henhold til FAIF-loven. Formuepleje har blandt andet ansvaret for 

følgende opgaver: 

 

• Administration af Fonden 

• Køb, salg, udvikling og finansiering af ejendommene 

• Optimering af Fondens indtjening og værditilvækst 

• Indgåelse af aftale og tilsyn med ejendomsadministrator, som står for ejendomsdrift, 

lejeopkrævning, udlejning, viceværtfunktion etc. 

 

Formuepleje har tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde og er underlagt 

Finanstilsynets tilsyn. 

 

Formuepleje modtager et årligt administrationshonorar på 1,75% af Fondens egenkapital, som 

opgøres årligt på basis af det reviderede årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår. 

 

Foruden det årlige administrationshonorar vil Fonden betale Formuepleje et resultathonorar på op til 

10% af det akkumulerede overskud i Fonden efter betaling af alle øvrige omkostninger, når investor 

har opnået en forrentning på mindst 2% p.a., og investor har fået udbetalt det oprindelige 

investeringsbeløb og forrentningen heraf. 

 

Betaling af det fulde resultathonorar på 10% sker først, når investorernes afkast efter dette honorar 

udgør 4% p.a. eller mere. Hvis investorernes afkast ligger mellem 2,0% p.a. og 4,0% p.a., betales der 

et forholdsmæssigt resultathonorar, således at hvis investorernes afkast eksempelvis udgør 3,0% p.a., 

vil resultathonoraret være 5%. Formuepleje modtager ingen anden indtjening i forbindelse med 

etableringen af Fonden og udbuddet af kapitalandelene i Fonden. 

 

Investeringsbeslutninger 

Beslutninger vedrørende køb og salg af ejendomme og kapitalandele i ejendomsselskaber samt 

beslutninger om væsentlige nye investeringer i Fondens ejendomme træffes af Formueplejes ledelse 

efter indstilling fra Formueplejes investeringskomite. Endvidere er der tilknyttet eksterne rådgivere i 

form af bl.a. Advisory Board. 

 

Formueplejes Advisory Board består af: 

• Lone Bøegh Henriksen, ejendomsmægler MDE, indehaver af 10 home-forretninger  

Ejendomsmægler Lone Bøegh Henriksen har drevet selvstændig ejendomsmæglerforretning i 

mere end 30 år.  

 

• Henrik Jensen, adm. direktør, De Forenede Ejendomsselskaber A/S  

Henrik Jensen har mere end 25 års erfaring fra blandt andet den svenske finans- og 

livsforsikringskoncern Skandia og den danske ejendomsvirksomhed De Forenede 

Ejendomsselskaber.  

 

• Erik Andresen, medejer af NORDICALS A/S  

Erik Andresen er uddannet bankmand og har en karriere bag sig på 20 år i Nordea og sluttede 

der som erhvervschef i Aarhus. Frem til januar 2018 ejer af og direktør for Nybolig Erhverv  

Aarhus. Fra 1. juni 2017 medejer af Nybolig Erhverv A/S, som har ændret navn til NORDICALS 

A/S. 
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• Lars-Erik Larsen, direktør og investor  

Lars-Erik Larsen har mange års erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet som 

erhvervskundechef i Jyske Bank. I 2010 var Lars-Erik Larsen medstifter af ejendomskoncernen 

DOMIS og direktør. I 2017 var Lars-Erik Larsen ejendomsdirektør i Formuepleje A/S indtil februar 

2019 og dermed med til at etablere Formuepleje Ejendomme.  

 

Formueplejes investeringskomité består af: 

• Niels B. Thuesen, adm. direktør, Formuepleje Holding A/S  

Niels B. Thuesen har omfattende investeringserfaring efter 30 år med kapitalforvaltning, heraf 27 

år i topledelsen – blandt andet i BankInvest. Ansat hos Formuepleje siden juli 2012. 

 

• Søren Astrup, direktør, Formuepleje A/S  

Søren Astrup har vidtrækkende investeringserfaring efter 20 år med kapitalforvaltning og er blandt 

andet tidligere investeringsdirektør for Formuepleje og porteføljemanager i SydInvest. Ansat hos 

Formuepleje siden januar 2003.  

 

• Leif Hasager, investeringsdirektør, Formueplejekoncernen  

Leif Hasager har meget bred og dyb investeringserfaring med mere end 30 år som 

investeringsdirektør og rådgiver for institutionelle investorer. Ansat hos Formuepleje siden januar 

2013. 

 

• Henrik Franck, direktør, Formuepleje A/S  

Henrik Franck har massiv investeringserfaring fra næsten 30 år med kapitalforvaltning og er 

blandt andet tidligere investeringsdirektør for PFA og JØP. Ansat hos Formuepleje siden januar 

2013. 

 

Forebyggelse af interessekonflikter 

Fonden er etableret med en fee-struktur, som sikrer, at vi undgår interessekonflikter for alle 

involverede parter. Dette er primært opnået ved, at Formueplejes fulde resultathonorar udelukkende 

kommer til fuld udbetaling, såfremt investorerne har opnået et afkast på minimum 4% p.a. 

 

Som en yderligere sikring mod interessekonflikter er der investeringsmæssige restriktioner mod, at 

Fonden kan købe ejendomme, hvor sælger af pågældende ejendom er knyttet til Formuepleje eller er 

en nærtstående person til Formuepleje. 

 

Tegning 

Udbuddet af kapitalandelene sker til en kreds af formuende investorer (defineret som semi-

professionelle investorer i henhold til FAIF-loven), hvilket blandt andet betyder, at der gælder en 

minimumstegning for en investor på 750.000 kr. Der åbnes for tegning den 6. januar 2020, og 

tegningen lukkes den 31. januar 2020. 

 

Nærværende udbudsmateriale er undtaget fra reglerne om prospekter i Europa Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, og udbudsmaterialet har derfor ikke været 

underlagt Finanstilsynets godkendelsesprocedure. 

 

Investoroplysninger 

I henhold til FAIF-lovens § 62 skal forvalter, Formuepleje, stille en række oplysninger til rådighed for 

investorerne i Fonden. Dette sikres ved dokumentet Investoroplysninger for Fonden, som er vedlagt 

som bilag til nærværende udbudsmateriale. Investoroplysninger kan også rekvireres fra hjemmesiden, 

www.formuepleje.dk. Endvidere kan investor i Fonden til hver en tid modtage et eksemplar ved 

henvendelse til Formuepleje. 

 

Risici 

Investering i ejendomme, herunder boligejendomme, er behæftet med risiko for tab for investorerne, 

dog kan investor ikke tabe mere end det indskudte beløb. Risici knytter sig især, men ikke 

udelukkende, til den samfundsøkonomiske udvikling, den demografiske udvikling i de byer, hvor der 

investeres, udviklingen på de finansielle markeder, inflationen, nybygningsaktiviteten og ændringer i 

lejernes præferencer for bestemte beliggenheder og boligtyper. 



Side 8 // Formuepleje Ejendomme 4 
 

 

Det er Formueplejes vurdering, at målt over en tiårig horisont har ejendomme historisk vist sig at være 

en attraktiv investering med lille risiko. Risikoen i Fonden søges yderligere nedbragt ved en nøje 

udvælgelse af ejendomme i samarbejde med et særdeles kompetent Advisory Board og Formuepleje 

Real Estate Consulting 1 A/S, som bistår Formuepleje i vurderingerne af de enkelte ejendomme og 

rådgivning vedrørende udlejning, administration, vedligehold, exit med mere. Der henvises endvidere 

til kapitel 10 ”Risiko og følsomhedsberegninger”. 
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1 // INVESTERING I EJENDOMME 

 

Formuepleje vurderer, at investeringer i ejendomme udgør en attraktiv investeringsmulighed. Som del 

af en portefølje af investeringer, der også indeholder for eksempel børsnoterede aktier, 

investeringsforeninger og obligationer, har ejendomsinvesteringer attraktive egenskaber i form af 

risikospredning og et langsigtet bidrag til porteføljen. 

 

Markedet for udlejningsejendomme omfatter en række forskellige typer af ejendomme, herunder 

ejendomme, der anvendes til boliger, kontorer, butikker, industri, logistik, offentlige institutioner og 

blandede anvendelser. 

 

Generelt forventes indtægterne fra udlejningsejendomme at stige i takt med inflationen, men 

udviklingen i lejeindtægterne påvirkes også i forskellig grad af udviklingen i udbuddet af og 

efterspørgslen efter udlejningsarealer inden for de forskellige typer af ejendomme. 

 

Ejendomme, der benyttes til erhvervsmæssige formål, oplever typisk større udsving i markedslejen, 

idet lejen for denne type ejendomme er mere påvirket af generelle konjunkturer og branchespecifikke 

forhold end boligejendomme. For boligejendomme derimod er der typisk stor forudsigelighed og 

mindre udsving i markedslejen, især for ejendomme i attraktive og centrale boligområder. 

 

Det er Formueplejes vurdering, at alle typer af udlejningsejendomme kan rumme interessante 

potentialer, men at afkast og risiko i forbindelse med investeringen er markant forskellig fra 

ejendomstype til ejendomstype på grund af ovennævnte forhold. 

 

I Fonden investeres i udlejningsejendomme i attraktive boligområder i større byer som bl.a. 

København og Aarhus. Denne type ejendomme vurderes at kombinere et godt afkast med høj 

sikkerhed for en løbende inflationsreguleret indtjening. 

 

Derudover kan der investeres i erhvervsejendomme, som anvendes til f.eks. kontor, butik og logistik, 

hvor det vurderes at være attraktivt ud fra en samlet vurdering af lejere, beliggenhed, ejendommen og 

værdipotentiale, f.eks. hvis der er potentiale for værditilvækst som følge af en mulig konvertering fra 

erhverv til bolig.  
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2 // MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERINGER 

 

2.1 Den nuværende markedssituation 

En af Danmarks førende erhvervsmæglere, Colliers International Danmark A/S (”Colliers”), har 

udarbejdet en markedsrapport til brug for dette udbudsmateriale. Uddrag af markedsrapporten er 

gengivet i afsnittene 2.1 til 2.6. Til brug for rapport har Colliers anvendt en række interne databaser 

samt en række eksterne kilder. De eksterne kilder omfatter følgende: 

 

• Danmarks Statistik 

• Danmarks Nationalbank 

• Eurostat 

• Finans Danmark 

• Nasdaq OMX 

• MSCI 

• Danske Bank 

 

Data indhentet fra eksterne kilder er generelt offentligt tilgængeligt. 

 

2.2 Dansk makroøkonomi 

Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med moderat BNP-vækst og arbejdsløshed på et stabilt, 

lavt niveau. Det står i kontrast til den nuværende turbulens uden for landets grænser som følge af 

handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit, europroblemer i Italien, den politiske situation i Hongkong 

og usikkerhed om oliepriserne på grund af Iran, som alt sammen påvirker den globale økonomi 

negativt. Alligevel fortsætter dansk økonomi med at vokse og kunne i 1. halvår 2019 fremvise solid 

BNP-vækst, mens vores nabolande og største samhandelspartnere Tyskland og Sverige har det svært 

og kan forvente teknisk recession i løbet af 2. halvår 2019. Dansk økonomi nyder derimod godt af 

stærke eksporttal i medicinal- og vindmølleindustrierne, der ikke på samme måde er afhængige af en 

global højkonjunktur. På sigt må den faldende globale vækst dog forventes at påvirke væksten i 

Danmark negativt, særligt hvis den svenske eller tyske økonomi fortsætter i det nuværende spor. 

Dansk økonomi er dog ikke overophedet på nuværende tidspunkt, og den er derfor godt rustet til at 

modstå kommende lav global vækst. 

I 2018 havde Danmark BNP-vækst på 1,5%, hvilket er 0,5 procentpoint fra regeringens mål på 2%. 

Den lave vækst kan blandt andet tilskrives sidste års dårlige høst, der reducerede BNP-væksten med 

0,3%, men må anses for at være et midlertidigt forhold. Det nuværende opsving forventes dog at 

fortsætte, og ifølge Danske Bank er der udsigt til BNP-vækst på 2% i 2019 og 1,3% i 2020. Væksten 

har været drevet af et stigende privatforbrug som følge af voksende formuer og reallønninger samt 

fremgang i beskæftigelsen, der særligt er drevet af udenlandsk arbejdskraft. Derudover drives 

væksten også af eksporten, der forventes at stige med 4,5% i 2019. 

Højkonjunkturen er især tydelig på arbejdsmarkedet, hvor antallet af beskæftigede er rekordhøjt, og 

ledigheden er faldende. Jobvæksten er primært drevet af udenlandsk arbejdskraft og højere 

arbejdsmarkedsdeltagelse blandt danskerne. Danske Bank forventer, at antallet af job vil tiltage i 

2019, hvor arbejdsstyrken også vil stige. Ledigheden er faldet siden 2013 og var på blot 3,9% af 

arbejdsstyrken i 2018. I 2019 forventes den at falde til 3,8% for derefter at stige til 4,0% i 2020, idet 

der forventes langsommere vækst i beskæftigelsen end i arbejdsstyrken. 
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Realvækst i BNP (ændring, år/år) Ledighed 

  
Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik, Danske Bank Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik, Danske 

Bank 
 

I takt med at beskæftigelsen er steget, har husholdningerne også fået større rådighedsbeløb. I 

kombination med lave renter og lav vækst i forbrugerpriserne har det været med til at øge 

husholdningernes råderum, hvilket har medført større opsparinger og stigende forbrug. 

Forbrugskvoten er dog fortsat lav, hvilket er et sundhedstegn, da en høj forbrugskvote kan være 

drevet af gæld som i 2000’erne. Derudover vil en lav forbrugskvote samtidig give mulighed for 

yderligere vækst i økonomien, hvis danskerne begynder at spare mindre op og i stedet forbruge mere. 

Privatforbruget steg med 2,2% i 2018 og forventes at stige med 1,5% i 2019 og 2,4% i 2020.   

En anden årsag til det øgede privatforbrug og de øgede opsparinger er stigende boligpriser på tværs 

af Danmark. I takt med at priserne er steget, har mange boligejere fået mere friværdi og dermed større 

økonomisk råderum. Danske Bank forventer samtidig, at tilbagebetalingen af ejendomsskatter i 

forbindelse med implementeringen af de nye boligskatteregler i 2020 kan medføre stigende forbrug i 

slutningen af året. 

 

Realvækst i privatforbrug (ændring, 
år/år) 

Forbrugertillidsindikatoren 

  
Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik, Danske Bank Kilde: Danmarks Statistik 
 

Som følge af fastkurspolitikken er den danske krone bundet til euroen, og det renteniveau, den 

europæiske centralbank (ECB) fastsætter, har derfor stor indflydelse på den danske rente. I december 

2018 afsluttede ECB sine kvantitative lempelser, men siden da har den globale økonomi været ramt af 

usikkerhed, ligesom eurozonen har vist vaklende vækst og lav inflation. Som følge heraf nedsatte 

ECB den 12. september renten med 0,10 procentpoint til -0,50%. Samtidig annoncerede 

centralbanken, at den fra den 1. november 2019 igen vil foretage obligationskøb for 20 mia. euro om 

måneden. Der er ikke fastsat en slutdato på disse lempelser. Få timer efter udmeldelsen annoncerede 

Nationalbanken, at den også nedsætter renten med 0,10 procentpoint til et historisk lavt niveau på  
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-0,75%. Derudover har regeringslederne i EU valgt, at Christine Lagarde skal overtage posten som 

præsident for ECB, og hun forventes at videreføre den samme pengepolitik som sin forgænger.  

I 2018 steg den toneangivende rente i USA, men den 31. juli 2019 nedsatte den amerikanske 

centralbank, Federal Reserve, den med 25bp grundet tegn på aftagende økonomisk fremgang og 

usikkerhed vedrørende international handel – og for at sparke gang i et inflationsniveau, der i 

øjeblikket ligger under målet på 2%. Centralbanken offentliggjorde ellers den 19. juni 2019 en 

langsigtet forventning om en rente i spændet 2,4% til 3,3%, men nedsatte så igen den 18. september 

2019 renten med 25bp til de nuværende 2%. Federal Reserve forventer nu at holde renten i dette 

interval resten af 2020. Hvorvidt dette rent faktisk bliver tilfældet, står flere tvivlende overfor. Blandt 

andet forventer Danske Bank en rentenedsættelse på hver af de kommende fire møder og dermed et 

renteniveau på 1% om 12 måneder. 

 

3M-renten Renten på 10-årige statsobligationer 

  
Kilde: Eurostat Kilde: ECB, Danmarks Statistik 
 

 

Der blev afholdt folketingsvalg i Danmark den 5. juni 2019, men det ser ikke ud til, at den nye 

regerings politiske visioner vil få fundamentale makroøkonomiske konsekvenser. Dansk økonomi kan 

dog være truet af den politiske uro i udlandet, der i høj grad er båret af globale protektionistiske 

bevægelser. 

Vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU er stadig uklare, og manglende enighed kan få store 

økonomiske konsekvenser for hele Europa. Theresa May offentliggjorde den 7. juni 2019, at hun ville 

gå af som leder af det konservative parti og dermed også som premierminister. Det konservative parti 

valgte den 23. juli 2019 Boris Johnson som ny leder af partiet, og han blev den 24. juli valgt som 

Storbritanniens premierminister. Torsdag den 17. oktober fik han forhandlet sig frem til en ny Brexit-

aftale med EU, som afviger en smule fra de tre aftaler, Theresa May tidligere er kommet hjem med. 

Da det britiske parlament to dage senere mødtes for at stemme om Boris Johnsons Brexit-aftale, 

stemte det dog i stedet for et ændringsforslag, der betyder, at for at få den nye Brexit-aftale vedtaget i 

det britiske parlament skal det juridiske grundlag først være på plads og implementeret i britisk lov. 

Derudover har handelskrigen mellem USA og Kina allerede ført til en opbremsning i det nuværende 

globale opsving. Danmark er endnu ikke blevet ramt af opbremsningen, men det er blandt andet 

Danske Banks forventning, at det kun er et spørgsmål om tid, hvis handelskrigen ikke bliver løst. 

Præsident Trump offentliggjorde fredag den 11. oktober sammen med Kinas vicepremierminister Liu 

He, at USA og Kina er meget tætte på at nå til enighed om en delaftale i handelskrigen. Det vil ifølge 

præsident Trump dog tage op til fem uger, før delaftalen er færdig og underskrevet af ham og Kinas 

præsident Xi Jinping. Danske Bank mener, at en delaftale vil mindske risikoen for eskalering af 

handelskrigen på den korte bane, men at der stadig er et stykke vej, før de to lande kan enes om en 

endelig handelsaftale. 
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2.3. Ejendomsmarkedet 

2.3.1 Boligmarkedet 

Boligmarkedet i Danmark har i de seneste år været karakteriseret ved stigende ejerboligpriser og 

markedslejer. Det er især storbyerne, der driver prisstigningerne, idet urbaniseringstendensen har 

medført en demografisk forskydning, som har skubbet befolkningsprognoserne for landets storbyer 

opad. 

 

Befolkningsprognoser, indeks 100 = 2019 

 
 

 

2.3.2 Boligmarkedet i København, Aarhus og Odense 

Ud over den ovenfor beskrevne udvikling og prognose for udbud og efterspørgsel i landets større 

byer, fokuseres herefter på markedet for boligejendomme i henholdsvis København, Aarhus og 

Odense. 

2.3.3 København 

Den danske hovedstad er den største driver for byernes befolkningsvækst, og over de næste 10 år 

forventes antallet af indbyggere at øges med ca. 10%. Stigningen drives i høj grad af indvandring og 

stigende fødselsrater, alt imens Københavns Kommune i de seneste år har registreret en 

nettoudflytning, i takt med at boligpriserne i omegnskommunerne relativt til det centrale København 

har været mere attraktive.  

Historisk har udbuddet i København ikke kunnet følge med efterspørgslen, hvilket generelt har drevet 

markedslejer og ejerboligpriser i vejret. I dag er byggeaktiviteten høj, og aktører, som sætter 

udbudslejer højt i forhold til markedsniveauet, oplever i stigende grad problemer med 

udlejningsperioder. Denne tendens har medført, at markedslejer og afkastniveauer har været 

stagnerende.  
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Leje- og afkastniveauer i København (og Frederiksberg)1 

 

 

Den stagnerende udvikling i markedsleje og afkast vurderes at være i god tråd med markedets cyklus 

og generelle udbuds- og efterspørgselsforhold på både bruger- og investormarkedet. Niveauerne 

udtrykker ligeledes stabilitet, hvilket er lig med lav risiko. Boligudlejningsejendomme i København er 

dog den mest efterspurgte aktivklasse i dagens investormarked, primært drevet af fortsat attraktive 

fundamentale forhold såsom en robust langsigtet efterspørgsel og et attraktivt risikojusteret afkast. 

 

2.3.4 Aarhus 

Også i landets næststørste by, Aarhus, opleves der gunstige forhold på boligmarkedet. En mærkbart 

tiltagende befolkningsvækst har igennem de seneste år kendetegnet byen, og den deraf afledte 

forøgelse af boligefterspørgslen har været med til at drive markedslejer og ejerboligpriser op. 

Indbyggertallet i Aarhus forventes at stige med ca. 9% over de næste 10 år. I Aarhus har 

befolkningsstigningen overvejende været drevet af et stort fødselsoverskud. Dernæst har Aarhus 

Kommune, i de senere år, haft Danmarks højeste nettotilflytning.  

Aarhus’ store nettotilflytning har blandt andet været drevet af unge, der flytter til byen for at studere på 

en af de mange uddannelsesinstitutioner. Den store tilflytning fra det yngre segment har bevirket, at 

Aarhus har en meget skræv aldersmæssig fordeling, hvor 25% af befolkningen i Aarhus Kommune er 

mellem 20-29 og for byen Aarhus er tallet 29%. Dette har skabt et naturligt behov for lejeboliger. I dag 

bor ca. 50% af alle unge mellem 20-29 i etageboliger, og ca. 47% af alle i den aldersgruppe bor til leje 

i en privat etagebolig.  

Ligesom i København har Aarhus oplevet, at udbuddet ikke har været i stand til at følge med 

efterspørgslen. Aarhus omfatter dog en række større, interessante byudviklingsområder, som især har 

givet investorer mulighed for at øge allokeringen mod boligejendomme i Aarhus. Samtidig er 

byggeaktiviteten høj på nuværende tidspunkt, hvilket ligesom i København er med til at forklare de 

stagnerende leje- og afkastniveauer. Aarhus står dog over for en større udbudsforøgelse relativt til 

efterspørgslen og den eksisterende boligmasse, hvorfor der forventes et marginalt nedadrettet pres på 

markedslejen. Udbudsforhøjelsen er dog overvejende rettet mod byudviklingsområder uden for 

midtbyen, hvorfor markedslejepresset i første omgang overvejende vil ramme de mere decentrale 

områder.  

Investorerne genkender de samme stærke fundamentale value drivers i Aarhus, som de også har set i 

København. Det har betydet, at afkastet for primære boligudlejningsejendomme i Aarhus i de seneste 

år har været på niveau med afkastet for tilsvarende ejendomme i København, dog kan der nu igen 

opnås en provinspræmie i forhold til København på op til 0,25% i startforretning på primære 

ejendomme. 

 

 

 

 

 

 

1Lejeniveauet og startforrentningen er angivet for nyopførte boliger i størrelsen 80-100 kvadratmeter, ekskl. stue- 

og penthouseboliger. Primær boligbeliggenhed i København er eksempelvis Langelinie og Havneholmen. 
Sekundær boligbeliggenhed i København er eksempelvis Valby og Ørestad Syd. 

Leje Prognose

Kr. / m² / p.a. 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 1.950 1.950 2.000 2.050 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Stabil

Sekundær 1.700 1.750 1.750 1.700 1.700 1.700 1.700 1.675 1.675 Stabil

Startforrentning Prognose

Nettostartafkast 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Ned

Sekundær 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,75% Ned

København & 

Frederiksberg

2017 2018 2019

København & 

Frederiksberg

2017 2018 2019
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Leje- og afkastniveauer i Aarhus  

 

 
 

2.3.5 Odense 

I Odense har den historiske prisstigningstakt på boligmarkedet været mere moderat end den 

prisstigningstakt, der er set i Aarhus og København. Befolkningsprognoserne er ligeledes mere 

beskedne, om end de fortsat tegner et ganske positivt billede af den demografiske udvikling i Odense. 

Således forventes indbyggertallet i Odense at stige med ca. 5% over de næste 10 år.  

Odense har de seneste to år oplevet både radikalt stigende og faldende markedsleje. Udviklingen er 

et udtryk for, at udbud af boliger er svært at tilpasse til markedets efterspørgsel. Fra 3. kvartal 2017 til 

3. kvartal 2018 oplevede Odense generelt en stigende markedsleje. Dette skyldtes blandt andet 

begrænsede udbudsforøgelser, der ikke kunne matche efterspørgslen. Det var især på centrale 

beliggenheder i Odense C, at denne tendens gjorde sig gældende.  

I slutning af 2018 faldt markedslejen i Odense. Faldet var et udtryk for, at investorerne har forsøgt sig 

med højere og højere lejeniveauer i de senere år for at teste, hvad markedet i Odense har kunnet 

bære. I den forbindelse har investorer oplevet for høje tomgangsprocenter samt udflytningsrater og 

har derfor justeret deres lejeniveauer til bedre at matche lejernes betalingsvillighed. Derfor mener vi 

nu, at lejeniveauet vil udvikle sig stabilt omkring niveauet 1.450 kr. pr. boligetagemeter for de primære 

ejendomme. 

I Odense Kommune foretages der i øjeblikket en række større byudviklingsprojekter, som blandt andet 

vil medføre markante udbudsforøgelser på boligmarkedet i Odense C over de kommende år. Selvom 

der således ikke forventes store stigninger i markedslejen for nyopførte og centralt beliggende 

boligudlejningsejendomme, vurderes efterspørgslen at være mere end tilstrækkelig. Det er derimod de 

mere perifært beliggende områder i Odense, som forventes at blive sat under pres af den 

kapacitetsudvidelse, der forventes som følge af den nuværende høje byggeaktivitet.  

 

Leje- og afkastniveauer i Odense 

 
 

Boligudlejningsejendomme på gode beliggenheder i Odense har over de seneste 24 måneder i 

stigende grad tiltrukket investorernes opmærksomhed. Det skyldes primært, at der kan opnås en 

afkastpræmie relativt til København og Aarhus. Det er dog ikke uden grund, da udbuds- og 

efterspørgselsforholdene i Odense ikke i lige så høj grad som i Aarhus og København peger i retning 

af en langsigtet efterspørgsel, som ikke kan imødekommes af nybyggeri. 

 

 

 

Leje Prognose

Kr. / m² / p.a. 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 Ned

Sekundær 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.450 1.425 1.425 Ned

Startforrentning Prognose

Nettostartafkast 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% Stabil

Sekundær 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,50% 4,25% Stabil
Aarhus

2017 2018 2019

Aarhus

2017 2018 2019

Leje Prognose

Kr. / m² / p.a. 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 1.400 1.400 1.500 1.500 1.550 1.450 1.450 1.450 1.450 Stabil

Sekundær 1.150 1.150 1.200 1.200 1.250 1.100 1.100 1.100 1.100 Stabil

Startforrentning Prognose

Nettostartafkast 3. kvt. 4. kvt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Primær 4,25% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,25% 4,25% 4,25% 4,00% Ned

Sekundær 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,50% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% Stabil
Odense

2017 2018 2019

Odense

2017 2018 2019
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2.4 Ingen tegn på en boligboble 

Det længerevarende lavrentemiljø sammenholdt med en boligefterspørgsel, som igennem det sidste 

årti har været markant højere end udbuddet i de større danske byer, har medført, at både 

ejerboligpriser og markedslejen for udlejningsboliger er steget markant.  

Især de markante prisstigninger på ejerboligmarkedet i København og Aarhus, som mærkbart 

overstiger væksten i realindkomsterne, har tiltrukket opmærksomhed og skabt frygt for en boble på 

boligmarkedet, hvilket blandt andet har ført til politiske indgreb i form af skærpede krav til finansiering 

af boligkøb. Undersøges boligbyrden og gældsætningen i husholdningerne, er der dog ikke nogen 

umiddelbar indikation på, at vi befinder os i en boble. 

Ifølge Colliers’ beregninger var boligbyrden for en gennemsnitlig familie i København og omegn på 

mellem 20-39% (baseret på et lån med fast rente). Derimod viser vores beregninger ligeledes, at 

boligbyrden for primære lejeboliger er op til 50%.2 

Der er dog udsigt til en højere boligbyrde for nye boligejere og -lejere, idet tallene ovenfor er en 

gennemsnitsbetragtning. Det er især i de større byer, at boligbyrden for den gennemsnitlige 

husholdning er høj sammenlignet med landsgennemsnittet. Dette skal dog ses i lyset af, at storbyerne 

har en stor andel af unge under uddannelse, hvilket påvirker den gennemsnitlige husstandsindkomst 

negativt. 

En anden vigtig faktor er gælden i de danske husholdninger. De seneste års markante rentefald har 

medført, at mange husholdninger har valgt at konvertere fra variabel til fast rente og nye boligkøbere 

har også valgt fastforrentede lån. Ifølge Finansdanmark.dk er ca. 45% af de samlede udlån med 

fastforrentede lån, mens ca. 30% er variable lån med rentetilpasning hver femte år. Begge låntyper 

kan kategoriseres som sikre lån, da der er rentesikkerhed i minimum 5 år. Det betyder, at hvis renten 

skulle stige, vil låntagerne først betale en højere rente ved rentetilpasningen. Samtidig er ca. 44% af 

de samlede udlån med afdragsfrihed. Andelen af afdragsfrie lån har været faldende siden midten af 

2014 hvor afdragsfrie lån stod for ca. 55% af de samlede udlån til private boliger. 

Overordnet set har større afdrag og stigende boligpriser medført faldende belåningsgrader på det 

danske ejerboligmarked, hvormed den del af privatøkonomiernes gældsrelaterede risiko, der er 

forbundet med f.eks. rentestigninger eller prisfluktuationer på ejerboligmarkedet, er aftagende. 

Med en boligbyrde, der ligger på niveau med det historiske gennemsnit, og som ikke viser tegn på at 

sætte husholdningernes økonomi under pres eller medføre ekstraordinær risiko, er det ganske 

usandsynligt, at vi befinder os i en boligboble. Dette understøttes af en positiv udvikling i 

gældsætningen, da bobler på ejendomsmarkedet generelt bliver drevet af en for høj gældsætning – en 

såkaldt gældsboble – som vi også så i årene op til finanskrisen i 2008.  

Nedenfor er prisudviklingen for København, Odense, Aarhus og Danmark for ejerlejligheder siden 

1992. I hver af graferne er der desuden vist den langsigtede prisudviklingstendens (stiplede linje). 

Graferne viser, at priserne generelt er over den langsigtede tendens, men at udviklingen på ingen 

måde er eksplosiv som i midten af 00’erne op til finanskrisen. 

 

 

 

 

 

 

2 Boligbyrden beregnes på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, dataudbyderen Geomatic og Finansdanmark.dk. 

Beregningerne tager desuden højde for skatter, ejerudgifter og vedligehold ved ejerskab af egen bolig. 
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Prisudvikling, ejerlejligheder, København Prisudvikling, ejerlejligheder, Odense 

  

 

Prisudvikling, ejerlejligheder, Aarhus Prisudvikling, ejerlejligheder, Danmark 

  
Kilde: Finansdanmark 

Risikoen for store korrektioner på det danske boligmarked skønnes derfor at være beskeden. Det er 

tydeligt, at prisudviklingen fremadrettet vil være mere moderat og tættere på inflationsudviklingen, 

sammenholdt med de seneste 5-10 års boligprisudvikling. Samtidig kan den høje byggeaktivitet 

medføre prisfluktuationer og mindre korrektioner på kort sigt, men det er slet ikke ensbetydende med, 

at vi befinder os i en boble, eller at en større priskorrektion på boligmarkedet er under opsejling.  

En ny finansiel krise og/eller økonomisk recession synes derfor at være den største trussel mod 

boligmarkedet, og når den næste krise en dag indtræffer, er det vigtigt at holde sig for øje, at 

boligudlejningsejendomme er en aktivklasse, som historisk set har været blandt de sikreste og mest 

efficiente investeringsaktiver i krisetider. 

 

2.5 Investeringsmarkedet for boligudlejningsejendomme 

På investeringsmarkedet for fast ejendom registrerer vi i øjeblikket fald i den samlede 

transaktionsvolumen. 2018 kunne ikke følge rekordvolumen fra 2017 på næsten 90 mia. kr., og 

Colliers prognoser viser, at 2019 forventes at blive lavere end 2018 med en samlet 

transaktionsvolumen på ca. 60 mia. kr., hvilket derved er på niveau med 2016.  

Den faldende volumen er ikke et udtryk for, at der ikke er interesse for det danske 

ejendomsinvesteringsmarked, men er formentlig et udtryk for, at afkastkravene nu er presset ned i et 

niveau, hvor investorerne ikke finder forholdet mellem afkast og risiko tilstrækkeligt attraktivt.  

Investorerne ser blandt andet en risiko i den store byggepipeline i de store byer, som har og vil præge 

forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Allerede i dag ses der et skift i udlejningsprocenter for 

nybyggeri, hvor det ikke længere er givet, at nybyggede udlejningsboliger i København, Aarhus, 

Odense og Aalborg opnår 100% udlejning på ibrugtagelsestidspunktet, hvilket markedet i høj grad 

tidligere har forventet. Det er ca. 24 måneder siden, Colliers først registrerede en vis tilbageholdenhed 

i markedet. Investorer, der købte nybyggerier med en forventet ibrugtagelse på mere end 6 måneder, 
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krævede pludselig, at afkastet skulle være 0,25-0,5% højere, hvilket mange udviklere ikke var villige til 

at acceptere. Som resultat heraf har det været sværere at nå til enighed mellem købere og sælgere. 

Transaktionsvolumen i Danmark 

 
Kilde: Colliers 

Resultatet af faldende afkastkrav, især i København, har bevirket, at investorerne har set mere mod 

provinsen. I 2018 var ca. 45% af den samlede transaktionsvolumen uden for Storkøbenhavn, og på 

trods af det samlede fald i transaktionsvolumen har provinsen kun oplevet en øget 

transaktionsvolumen siden 2014. Faldet i transaktionsvolumen fra 2017 til 2018 skyldtes således 

alene et fald i transaktionsvolumen i Storkøbenhavn.  

Transaktionsvolumen i Danmark 

 
Kilde: Colliers 

Boligudlejningsejendomme er investorernes foretrukne ejendomstype, og i både 2017 og 2018 

udgjorde investeringer i boligudlejningsejendomme omkring 45% af den samlede 

transaktionsvolumen. Boligudlejningsejendomme er således i dagens marked mere omsættelige og 

likvide end nogen anden type investeringsejendom. 

2.6 Ejendomme som investeringsaktiv 

Ejendomme er et realaktiv, der ligesom aktier tilbyder inflationssikring, idet lejeindtægterne normalt 

indekseres årligt med udviklingen i nettoprisindekset.  
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2.6.1 Ejendommes afkast består af to komponenter 

Direkte afkast: Det løbende driftsoverskud fra udlejning, svarende til lejeindtægter minus udlejers 

driftsomkostninger. Det direkte afkast kan sidestilles med et aktieudbytte, men stabiliteten og 

strukturen af pengestrømmene er mere identisk med rentebetalingerne på en obligation, om end 

lejeindtægterne indekseres med nettoprisindekset, hvilket medfører et indbygget inflationshedge. 

Værditilvækst: Den del af afkastet som er udtryk for ejendommens prisændring. Det svarer til det 

afkast, som en aktionær opnår ved en stigning eller et fald i aktiekursen. Det er især værditilvæksten, 

som udgør den volatile del af afkastet på en ejendom, idet værditilvæksten afspejler markedets 

prissætning i en given periode. 

Ejendomme er illikvide og kan ikke handles dagligt som værdipapirer. Som direkte ejendomsejer vil 

investeringen foretages langsigtet (i praksis ses der ofte ejerskabsperioder på min. 7 år for 

boligejendomme). Illikviditeten medfører også relativt høje transaktionsomkostninger, oftest omkring 

1,50-2,00%. 

2.6.2 Ejendomme styrker porteføljen 

Ejendomme er først og fremmest et indkomstaktiv, der via de direkte afkast, altså driftsindtjeningen fra 

udlejning, kan tilbyde investor meget stabile og sikre pengestrømme med et indbygget 

inflationshedge.  

Det er bemærkelsesværdigt, at afkastet på Storkøbenhavnske ejendomme er mindre volatilt end 

afkastet på en 10-årig benchmarkobligation, alt imens det historisk gennemsnitlige årlige afkast er 

højere. Dette faktum er et udtryk for den illikviditetspræmie, der kan opnås ved ejendomsinvesteringer. 

Jo lavere renten er, des højere skal illikviditetspræmien være. Men selv i dagens lavrentemiljø er 

præmien ved ejendomsinvesteringer historisk høj relativt til renteniveauet. Af samme årsag har mange 

af de største institutionelle investorer – både i Danmark og globalt – øget deres allokering mod 

ejendomme gennem de sidste 3 år.  

Ejendomme fremstår således som en attraktiv aktivklasse, og ud fra et porteføljeteoretisk perspektiv 

bør tilføjelsen af ejendomme til en portefølje forskyde den efficiente rand, hvilket betyder, at tilføjelsen 

af ejendomme giver mulighed for at opnå et højere afkast uden at øge porteføljerisikoen. 

 Porteføljens risikojusterede afkast forbedres ved tilføjelse af alternativer 

 
Kilde: Colliers 

 

Med ejendomme i porteføljen opnås der således en mærkbar risikospredning på tværs af aktivklasser, 

alt imens porteføljens risikojusterede afkast naturligt kan optimeres.  

 

Kilde: Colliers International 
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2.6.3 Afkast og risiko på boligejendomme 

Boligejendomme er karakteriseret som et lavrisikoaktiv med en defensiv risikoprofil. Tomgangen i 

danske boligejendomme er stort set ikke-eksisterende, hvilket skaber en meget stor sikkerhed for de 

pengestrømme, som ejendommen genererer. 

 Risiko- og afkastprofil på boligejendomme 

 

Kilde: Colliers 

Når der observeres tomgang i boligudlejningsejendomme på de bedste beliggenheder, skyldes det 

oftest, at der er tale om lejemål, som undergår istandsættelse. I 2018 og 2019 har vi dog set flere 

eksempler på, at udlejerne forsøger at teste markedslejen, og dermed udbyder boligerne til en meget 

høj leje. For udlejere, som forfølger en sådan strategi, må det forventes, at risikoen for tomgang, 

højere churn og længere genudlejningsperioder er til stede.  

Det er især interessant at bemærke, at markedslejen på boligejendomme i København er enormt 

stabil. Dette illustrerer, at primære udlejningsejendomme er yderst sikre aktiver, og at det primært er 

værditilvækst-komponenten, der som funktion af fluktuationer i investorernes nettostartafkastkrav, kan 

påvirke afkastet negativt.  

Ved investering i nyere boligudlejningsejendomme vil ejendommene oftest være opdelt i 

ejerlejligheder på trods af, at ejendommene blot anvendes til udlejning. Denne opdeling i 

ejerlejligheder giver dog to mærkbare fordele for investorer: 

1. Ejendommens værdistigning kan være større end for ikke-ejerlejlighedsopdelte 

boligudlejningsejendomme i perioder, hvor ejerboligmarkedet har vind i sejlene. 

2. Investor har bedre muligheder for exit og dermed større likviditet, fordi ejendommen både kan 

appellere til investorer med forskellige strategier, altså både langsigtet udlejning og løbende 

frasalg af ejerlejligheder. 

For nyopførte, ejerlejlighedsopdelte boligudlejningsejendomme kan der desuden realiseres 

momsmæssige gevinster ved at drive ejendommen som boligudlejningsejendom og derefter 

igangsætte et frasalg af ejerlejlighederne i takt med, at de fraflyttes af lejerne.  

Nyopførte boligudlejningsejendomme på attraktive beliggenheder i landets større byer handles i dag til 

et nettostartafkast på 3,50%-4,25%. Derfor forventes investeringer i boligudlejningsejendomme i 

dagens marked at give et løbende direkte afkast på ca. 3,75%, imens værditilvæksten umiddelbart 
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vurderes at skulle følge inflationstakten, da vi på kort sigt ikke ser deciderede stigninger i 

markedslejen.  

Det nuværende lavrenteniveau giver samtidig meget interessante muligheder for gearing, idet 

boligudlejningsejendomme kan finansieres med realkredit til en belåningsgrad (LTV) på op mod 80%. 

Det danske realkreditsystem er både transparent, sikkert og omkostningseffektivt med marginer på 

omkring 75 basispunkter og samlede finansieringsomkostninger, som i dagens marked sjældent 

overskrider 1,50% ved variabelt forrentede realkreditlån.  

Selvom en høj belåningsgrad øger investeringens samlede risiko, er det bemærkelsesværdigt, at 

egenkapitalforrentningen kan ramme tocifrede niveauer ved brug af gearing, hvilket alt andet lige er et 

meget attraktivt risikojusteret afkast. 

Kilde: Side 11-22, Colliers af november 2019. 
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3 // ØKONOMIEN I EJENDOMSINVESTERING 

 

3.1 Lejestigning og værdistigning 

En vigtig egenskab ved ejendomsinvesteringer er, at der typisk kan forventes en langsigtet løbende 

stigning i nettolejen, dvs. huslejen med fradrag for ejendommens driftsomkostninger, og en tilsvarende 

stigning i værdien af ejendommene. Dette gælder især velbeliggende og velvedligeholdte 

boligejendomme. 

Den løbende lejeregulering, som typisk følger den generelle inflation i samfundet, medfører, at 

ejendommens forrentning, det vil sige indtjeningen i procent af købsprisen inklusive omkostninger, 

løbende stiger og således kun i starten af investeringsperioden vil være på niveau med den 

beregnede startforrentning. I efterfølgende år vil forrentningen typisk være højere. Den løbende 

lejeregulering og deraf følgende stigning i ejendommens driftsresultat vil typisk medføre en tilsvarende 

stigning i ejendommens værdi, medmindre der sker ændringer i det generelle prisniveau for den 

pågældende ejendomstype og beliggenhed. 

Med en årlig stigning i nettolejen på 1% og tilsvarende stigning i værdien af ejendommen vil det 

samlede årlige afkast til investor således blive forøget med 1 procentpoint hidrørende fra 

værdireguleringen. Ved en startforrentning på for eksempel 3,9% og en værdiregulering af 

ejendommen på 1% vil det samlede afkast i det første driftsår efter investeringen, således udgøre 

4,9% på ugearet basis. Det vil sige ved 100% finansiering med egenkapital. 

3.2 Værdistigning som følge af gearing 

Eftersom det forventede afkast på ejendomsinvesteringen typisk er højere end omkostningerne til 

renter og bidrag ved optagelse af realkreditlån, er der en forventet gevinst ved at finansiere en del af 

ejendommen ved optagelse af lån (gearing). Når ejendommen er delvist finansieret med lån, vil 

afkastet på egenkapitalen således ikke blot bestå af ejendommens afkast på den del af ejendommen, 

som er finansieret med egenkapital, men derudover også med det overskud, der er på den del af 

ejendommen, som er finansieret med lån som følge af den positive forskel mellem ejendommens 

afkast og låneomkostningerne. 

Hvis låneomkostningerne i form af rente og bidrag for eksempel udgør 1,8%, og ejendommens afkast 

udgør 3,9%, så vil der være et overskud på 2,10% på den lånefinansierede del af ejendommen. Hvis 

det forudsættes, at ejendommen finansieres med f.eks. 75% lån og 25% egenkapital, vil den 

lånefinansierede del af ejendommen således være 3,0 gange den egenkapitalfinansierede del, og 

afkastet på egenkapital vil derfor være 3,9% plus 3,0 gange 2,10%, altså i alt 10,20%. 

Og hvis der yderligere tages højde for værdistigningen på ejendommen, vil gearingen have endnu 

større effekt på egenkapitalens afkast. Eftersom egenkapitalen i eksemplet udgør 25% af 

ejendommens værdi, får værdistigningen på ejendommen forøget effekt på egenkapitalens afkast. Det 

vil sige, at en 1% værdiregulering af ejendommen vil medføre, at afkastet på egenkapitalen forøges 

med 4,0% til 14,20% p.a. i ovennævnte eksempel. 
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Beregningen af den samlede startforrentning, inklusive værdiregulering, i dette eksempel kan da 

opgøres som følger: 

Startforrentningen på den egenkapitalfinansierede del af ejendommen 3,90% 

Overskud på den lånefinansierede del af ejendommen (3,0 x 2,10%) 6,30% 

Samlet startforrentning på egenkapitalen før værdiregulering 10,20% 

Værdiregulering af ejendommen (4 x 1%) 4,00% 

Samlet startforrentning af ejendom med gearing 14,20% 

 

På samme måde som gearingen af ejendomsinvesteringen kan forøge afkastet på investeringen, kan 

gearingen også medføre, at ved et fald i ejendomsværdien vil den negative påvirkning på 

egenkapitalens forrentning blive tilsvarende større. Også af den grund bør ejendomsinvesteringer ses 

over en længere tidshorisont, hvor den løbende lejeregulering bidrager til at reducere risikoen i 

Fonden betydeligt. 

 

En yderligere positiv effekt af den løbende lejeregulering og deraf positiv effekt på værdiregulering er, 

at ejendommens belåningsgrad, det vil sige lån i forhold til markedsværdien, løbende falder og 

dermed kan gøre det muligt at opnå lavere bidragssats på realkreditfinansieringen. I budgetterne for 

Fonden er denne forventede positive effekt ikke medregnet.  

3.2.1 Afkastforøgelse ved køb af ejendomsselskaber med udskudt skat 

En stigende del af alle transaktioner på det danske ejendomsmarked sker ved handel med selskaber, 

som ejer en eller flere ejendomme, i stedet for direkte handel med ejendommene. En fordel ved 

selskabshandler er bl.a., at der ved et direkte salg af ejendommen udløses en skat på gevinsten på 

ejendommen, hvorimod der ved handel med det selskab, som ejer ejendommen, ikke udløses skat på 

gevinsten på ejendommen. Derudover er handelsomkostningerne væsentligt lavere ved en 

selskabshandel end ved et direkte køb af ejendomme. 

Til gengæld vil der i selskabet være en eventualskat, der påhviler selskabet, når/hvis ejendommen på 

et tidspunkt sælges med gevinst. Det er sædvanlig praksis, at denne eventualskat deles mellem køber 

og sælger af selskabet, således at den mulige skattebetaling ikke medfører fuldt nedslag i prisen på 

selskabet, men kun delvist nedslag. Dette betyder, at den pris, som køber skal betale for 

ejendommen, bliver lavere end ved et direkte køb. 

Hvis en ejendom handles til en pris, der medfører en udskudt skat på f.eks. 5% af ejendomsværdien, 

og hvis den udskudte skat deles ligeligt mellem køber og sælger, så vil køber erhverve 

ejendomsselskabet til 97,5% af ejendomsværdien, hvorved købers før-skat startforrentning vil stige 

tilsvarende. Hvis startforrentningen i en direkte transaktion udgør 3,9%, vil startforrentningen ved en 

selskabshandel, hvor selskabet erhverves til 95% af ejendomsværdien medføre, at den direkte 

startforrentning stiger til 4,1%. Denne fordel skal dog ses i forhold til, at der løbende betales skat af 

driftsoverskuddet i ejendomsselskabet, hvilket afhængigt af investors skattemæssige position kan 

reducere fordelen ved at gennemføre investeringerne i form af selskabshandler. 

Budgettet for Fonden forudsætter, at Fondens ejendomme erhverves ved køb af selskaber og ikke 

ved direkte køb af ejendomme. 
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4 // FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI OG HORISONT 

 

4.1 Fondens forventede levetid 

Fonden har en levetid på mellem 5 og 15 år og en forventet levetid på 10 år. Fondens investeringer 

tager sigte på at optimere det forventede afkast over denne horisont. I det opstillede budget 

forudsættes at investeringerne gennemføres i perioden fra 1. oktober 2020 til 1. april 2021, og Fonden 

forudsættes afviklet og egenkapitalen udloddet til investorerne efter 10 år. Det skal bemærkes, at 

Fonden forventes at omfatte flere ejendomme, og at investeringsperioden i 2020 til 2021 er udtryk for 

et forventet gennemsnitligt investeringstidspunkt. I henhold til forvaltningsaftalen med Formuepleje 

skal Formuepleje foranledige ejendommene og eventuelle kapitalandele i ejendomsselskaber solgt og 

Fonden afviklet efter tidligst 5 år og senest efter 15 år. Det konkrete tidspunkt fastsættes af 

Formuepleje med henblik på at sikre investorerne det bedst mulige udbytte af investeringen, og 

fastsættelsen vil ske på basis af en analyse af allerede opnåede afkast og en vurdering af aktuelle og 

forventede fremtidige markedsforhold. 

 

4.2 Ejendomstype 

Fondens investeringspolitik er opstillet med henblik på at etablere en portefølje af ejendomme, der 

hovedsageligt forventes at bestå af boligudlejningsejendomme. I henhold til nedenstående 

investeringskriterier har Fonden desuden mulighed for i begrænset omfang at supplere 

investeringerne i boligejendomme med investeringer i erhvervsejendomme. Det primære fokus vil 

således være på investeringer i boligejendomme, idet investeringer i erhvervsejendomme alene vil 

blive gennemført, hvor der efter Formueplejes vurdering gør sig særligt gunstige risiko/afkastmæssige 

forhold gældende, f.eks. i forbindelse med udviklingsmuligheder i erhvervsejendomme, der kan 

omdannes til boliger, eller ved erhvervsejendomme, der som følge af lokale udviklingsplaner har et 

betydeligt værdipotentiale. 

 

Formuepleje vil sikre, at Fondens midler investeres i henhold til nedenstående investeringspolitik, som 

er inden for rammer angivet i Fondens vedtægter og investoroplysninger. 

 

Fondens midler kan investeres i følgende ejendomstyper (direkte eller via datterselskaber):  

 

1. Eksisterende ejendomme og ejendomme under projektering eller opførelse, der primært 

anvendes til beboelse, og hvor højst 40% af den samlede leje hidrører fra butikker eller andre 

erhvervslejemål;  

2. Op til 20% af Fondens investeringer kan placeres i rene erhvervsejendomme, dog således at 

højst 40% af den samlede lejeindtægt i Fonden på tidspunktet ved fuld investering hidrører fra 

erhvervsejendomme og erhvervslejere i ejendomme med blandet anvendelse. 

 

På tidspunktet for nærværende udbudsmateriales offentliggørelse er der ikke taget beslutning om 

investering af Fondens midler i konkrete ejendomme. Det er dog Formueplejes opfattelse, at der er 

gode muligheder for at finde og erhverve ejendomme, der passer med Fondens investeringsstrategi jf. 

nærværende udbudsmateriale, samt vedtægter og Investoroplysninger for Fonden. 

 

4.3 Investeringsstruktur 

Fonden er etableret som et aktieselskab. Fondens investeringer vil ske ved indirekte investeringer 

gennem datterselskaber, der er skattebetalende aktie- eller anpartsselskaber, og hvis formål alene vil 

være at investere i ejendomme i overensstemmelse med Fondens investeringsstrategi. 
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4.4 Geografiske kriterier 

Ved udvælgelsen af geografiske placeringer foretager Formuepleje i samarbejde med Formueplejes 

rådgivere, herunder Advisory Board, en vurdering af forskellige geografiske områders attraktivitet i 

forhold til en række parametre, hvoraf de følgende er de væsentligste: 

 

• Nuværende markedsvilkår i forhold til udbud og efterspørgsel efter boliglejemål i området 

• Forventet befolkningsudvikling i området 

• Forventet erhvervsmæssig udvikling i området 

• Forventet tilgang af nye udlejningsejendomme fra nybyggeri 

• Forventet udvikling i områdets attraktivitet 

 

Baseret på ovennævnte parametre er det Formueplejes vurdering, at der ved investering i 

nedenstående geografiske områder kan sikres et optimalt forhold mellem afkast og risiko: 

 

• Boligområder i Københavns kommune, både i den centrale bykerne og andre udvalgte byområder 

(Storkøbenhavn),  

• Boligområder i Aarhus kommune, både i den centrale bykerne og i andre udvalgte byområder i 

tilknytning til Aarhus. 

 

Derudover kan der investeres i andre områder, hvor der efter Forvalters skøn gør sig særlig gunstige 

forhold gældende i relation til erhvervsmæssig og befolkningsmæssig udvikling eller tilknytning til 

Storkøbenhavn eller Storaarhus. Det kan f.eks. være i Hillerød, Roskilde og Køge, Helsingør, 

Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Hinnerup og Trekantsområdet (Vejle, Fredericia og Kolding) samt 

Aalborg Kommune og Odense Kommune, eller andre vækstområder, hvor der skønnes at ske en 

stærk erhvervsmæssig og beskæftigelsesmæssig udvikling i de kommende år. 

 

4.5 Andre investeringskriterier 

Mulige investeringsejendomme vil desuden blive vurderet i forhold til ejendommenes kvaliteter som 

lejebolig eller ejerbolig. En sådan vurdering omfatter installationer, rumfordeling, størrelse, 

bygningskvalitet, lysforhold, støjforhold med mere. 

 

4.6 Investeringsproces 

Investeringsprocessen i Fonden følger en på forhånd fastlagt procedure, der har til hensigt at sikre en 

høj sikkerhed og kvalitet i udvælgelsen, og at alle væsentlige aspekter inddrages i vurderingen. 

Formuepleje har delegeret en række rådgivningsopgaver relateret til køb og salg af ejendomme til 

Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S samt til Advisory Board. Alle investeringsmæssige 

beslutninger ligger hos Formuepleje og er derfor ikke delegeret. 

 

Investeringsbeslutninger følger følgende procedure: 

 

1. Gennem kontakter og netværk til mæglere og andre aktører i ejendomsbranchen modtager og 

opsøger Formueplejekoncernens ejendomsfunktion løbende materiale vedrørende ejendomme, 

der aktuelt udbydes på markedet eller forventes udbudt, og herved etableres et overblik over 

mulige investeringer inden for de fastlagte investeringsrammer. 

2. Baseret på disse oplysninger vurderes, hvilke ejendomme, der både opfylder 

investeringskriterierne og er prissat konkurrencedygtigt. For disse ejendomme udarbejdes et 

investeringsoplæg, som bl.a. drøftes med Advisory Board forud for investeringskomiteens 

beslutning om, at der skal arbejdes videre med ejendommen. 

3. I næste fase indledes forhandlinger med sælger. Med adgang til fuldt datarum med samtlige 

oplysninger omkring ejendommen gennemføres en omfattende due diligence-undersøgelse, som 

omfatter såvel en juridisk, teknisk og finansiel due diligence af ejendommen. Der trækkes i 

nødvendigt omfang på rådgivning fra Advisory Board for at sikre, at alle vinkler er belyst. 

4. Sideløbende hermed forberedes realkreditbelåningen, ligesom belåningsgraden, bidragssatser, 

låneprofil og andre forhold vedrørende finansieringen afklares. 

5. Efter gennemført due diligence og bekræftelse af finansieringen udarbejder ejendomsdirektøren 

en endelig indstilling, der forelægges Formuepleje til endelig godkendelse og gennemførelse. 
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For yderligere information om Formueplejekoncernens ejendomsfunktion, Advisory Board og 

investeringskomité se venligst afsnit 13.4, 13.5 og 13.6. 
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5 // FONDENS SELSKABSMÆSSIGE STRUKTUR 

 

Fonden udgøres af selskabet Formuepleje Ejendomme 4 A/S, der er stiftet i december 2019 af 

Formuepleje Holding A/S med en nominel selskabskapital på 400.000 kr. 

Fonden er struktureret med henblik på at tilbyde en skattemæssig struktur for flest mulige investorer. 

Investorer vil både have mulighed for at investere direkte i Fonden eller via et 

investeringsselskab/holdingselskab eller pensionsdepot. 

Fonden, der som aktieselskab er skattebetalende, ejer ejendommene gennem ejerskab af 

ejendomsselskaber, hvis eneste aktivitet vil være at eje en eller flere underliggende ejendomme.  

Afhængigt af hvilke ejendomme og ejendomsselskaber, der erhverves, kan der ske mindre 

tilpasninger af selskabsstrukturen. 

Eksempel på selskabsstruktur i Formuepleje Ejendomme 4 A/S 
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6 // FORVALTNING AF FONDEN 

 

6.1 Forvaltningsaftalen 

Fonden har indgået forvaltningsaftale med Formuepleje A/S, som er godkendt som forvalter af 

alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven). 

Formuepleje har som forvalter ansvaret for blandt andet porteføljestyring og administration af Fonden, 

jf. FAIF-lovens bilag 1. Formuepleje skal til enhver tid opfylde de lovpligtige krav til kapitalgrundlag, jf. 

FAIF-loven § 16. 

 

Formuepleje har besluttet at delegere en række opgaver til Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S 

relateret til køb og salg af ejendomme, herunder bl.a. rådgivning om ejendomsmarkedet i Danmark, 

rådgivning om potentielle attraktive ejendomme og interessante boligområder. Rådgivning og sparring 

om drift og udvikling af eksisterende ejendomme i Fondens portefølje. Endvidere er det Formuepleje 

Real Estate Consulting 1 A/S, som bidrager med rådgivning om markedsudvikling og konkurrenter 

samt bistand med den nødvendige due diligence proces efter godkendelse af Formuepleje. 

Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S er koncernforbundet med Formuepleje A/S. 

 

Formueplejekoncernen har med ansættelse af kompetente ressourcer i ejendomsfunktionen, 

samarbejde med førende mæglere og etableringen af et Advisory Board for ejendomsaktiviteterne 

med specialister skabt grundlag for erhvervelsen af en attraktiv portefølje af ejendomme i Fonden. 

 

Formuepleje vil i henhold til den indgåede forvaltningsaftale have det overordnede ansvar for 

ejendommenes forvaltning i hele Fondens levetid, mens den praktiske forvaltning af ejendommene i 

Fonden og driften heraf vil blive indgået med tredjepart, som vil være en anerkendt 

ejendomsadministrator i Danmark. Aftalen med ejendomsadministrator vil blive indgået mellem 

Fonden og ejendomsadministratoren. De opgaver, som ejendomsadministratoren skal udføre på 

vegne af Fonden, er nærmere angivet i afsnit 6.3. 

 

Formuepleje vil som forvalter af Fonden have ansvar for løbende kontrol og opfølgning på 

ejendomsadministratorens udførelse af opgaver. 

 

6.2 Forvalterens opgaver 

Formuepleje er udpeget som forvalter af Fonden og har ansvaret for opgaver vedrørende udvikling af 

ejendommene med henblik på at opnå den højest mulige værditilvækst i Fonden. Dette omfatter 

blandt andet: 

 

• Køb og salg af ejendomme/ejendomsselskaber 

• Tilsyn og optimering af outsourcede ydelser 

• Opfølgning på og kontrol med ejendomsadministrator 

• Opfølgning på og kontrol med Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S 

• Løbende rapportering til bestyrelse og investorer 

• Udarbejdelse af årsregnskaber 

• Afholdelse af generalforsamlinger 

• Risikostyring 

• Andre funktioner, som en forvalter herudover kan varetage i forbindelse med kollektiv forvaltning 

af alternative investeringsfonde, herunder: 

o Juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester 

o Kundeforespørgsler 
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o Værdi- og prisfastsættelser 

o Compliance 

o Føring af ejerbog 

o Tegning af andele 

o Registreringer 

o Markedsføring 

 

Forvaltningsaftalen mellem Fonden og Formuepleje er ikke tidsbegrænset. Aftalen kan dog bringes til 

ophør af begge parter ved den anden parts misligholdelse eller ved afgivelse af varsel i henhold til 

forvaltningsaftalen, samt i henhold til proceduren angivet i Fondens vedtægter. 

 

For varetagelsen af den løbende forvaltning af Fonden modtager Formuepleje et løbende årligt 

administrationshonorar på 1,75% af Fondens egenkapital primo året. 

 

Foruden det faste administrationshonorar tildeles Formuepleje ligeledes ved Fondens afvikling, efter 

salg af alle ejendomme, et resultathonorar på op til 10% af det akkumulerede overskud i Fonden efter 

betaling af alle øvrige omkostninger, herunder Formueplejes løbende administrationshonorar. 

 

For yderligere information om beregning af resultathonorar, se afsnit 8.4.2 ”Omkostninger ved salg – 

Resultathonorar til Formuepleje”. 

 

Der vil ikke blive pålagt yderligere omkostninger i Fonden i relation til ydelser leveret af Formuepleje i 

dennes rolle som forvalter af Fonden. De nøjagtige vilkår for beregning af honorar til Formuepleje og 

betaling heraf fremgår desuden af investoroplysningerne for Fonden som vist i vedlagte bilag. 

 

Som led i aftalen mellem Fonden og Formuepleje har Formuepleje ansvaret for at levere en række 

ydelser af rådgivningsmæssig karakter til Fonden, blandt andet rådgivning vedrørende køb og salg af 

ejendomme, forvaltning, due diligence, markedsudvikling, ejendomsstruktur, udvikling af ejendomme i 

Fondens portefølje, sparring om potentielle attraktive ejendomme og områder m.m. Formuepleje har 

delegeret en række rådgivningsopgaver til Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S, jf. ovenfor og 

tilknyttet Fornueplejekoncernens Advisory Board, der yder rådgivning til Formueplejekoncernen inden 

for de nævnte områder. 

 

6.3 Ejendomsadministrators opgaver 

I henhold til aftale mellem Fonden og en ekstern ejendomsadministrator vil en række opgaver blive 

løst af ejendomsadministratoren. Omkostningerne hertil afholdes af Fonden og er indeholdt i 

beregningen af ejendomsafkastet. 

 

Formuepleje skal i henhold til Forvaltningsaftalen påse, at opgaverne udføres i henhold til det aftalte. 

Hvis outsourcing af opgaverne falder ind under FAIF-lovens kapitel 7 vedr. delegation, skal 

Formuepleje sikre, at det sker i overensstemmelse hermed. 

 

De opgaver, som den eksterne ejendomsadministrator skal løse, er blandt andet: 

 

• Opkrævning og inddrivelse af husleje, fællesudgifter og forbrugsudgifter 

• Modtagelse af opsigelser, opgørelse af flytterapporter og afregning af lejere 

• Udlejning af lejemål, herunder udarbejdelse af lejekontrakt og opkrævning af leje 

• Varsling af leje i henhold til lejeaftaler og gældende regler om lejefastsættelse 

• Årlig afregning af varme-/vandregnskab 

• Betaling af alle løbende udgifter på ejendommene, vand, varme, el, gas og serviceabonnementer 

mv. fra særlig anvist konto 

• Ansættelse, ledelse og afskedigelse af viceværter og servicemedarbejdere 

• Indgåelse af ansættelseskontrakter i Fondens navn, afregning af løn, skat med mere fra særlig 

anvist konto 

• Igangsættelse af rykkerprocedure og efterfølgende inkassosager ved brug af Fondens advokat 

• Løbende bogføring af indtægter og udgifter på de enkelte ejendomme 

• Udførelse af ren- og vedligeholdelsesarbejde på ejendommene 

• Udarbejdelse af årsbudgetter og opgørelser til brug for udarbejdelse af regnskaber for 

ejendommene 
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Der kan over tid ske ændringer i denne opgavefordeling afhængigt af, hvad der findes mest 

hensigtsmæssigt for at sikre en optimal ydelsesstruktur. 

 

Den konkrete opgavespecifikation vil dog blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, idet visse opgaver, 

herunder for eksempel udlejning af lejemål, kan blive tildelt en mægler eller anden specialist med 

særligt lokalkendskab. Den endelige opgavefordeling fastsættes af Formuepleje i samråd med 

Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S og Advisory Board. 

 

6.4 Depositaraftale 

Senest på tidspunktet for investorernes indbetaling af egenkapital i Fonden i februar 2020 forventes 

der indgået depositaraftale med Danske Bank vedrørende dennes tilknytning som depositar for 

Fonden. Depositaren skal løbende overvåge Fondens pengestrømme, kontrollere at Fondens aktiver 

er til stede og registreret med rette ejer, føre tilsyn med Fonden og Formueplejes organisation og 

arbejdsgange i tilknytning til Fondens aktiviteter samt i øvrigt sikre, at gældende lovgivning, jf. FAIF-

loven overholdes. 

 

6.5 Fondens ledelse 

Ledelsen af Fonden udgøres af en direktion og en bestyrelse. 

 

Bestyrelsen består af: 

• Carsten With Thygesen, formand 

• Lars Sylvest 

• Børge Obel 

 

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., HD (F), E*MBA og har 

derudover gennemgået executive programmer på IMD, Insead og Harvard Business School. Med 

mere end 25 års erhvervserfaring - heraf 10 år i Realkredit Danmark A/S, 5 år som koncerndirektør i 

Hedeselskabet og 13 år som administrerende direktør for HedeDanmark A/S. Han har siden 1998 

været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber, og han har været næstformand i 

RealDania siden 2009 og formand for investeringskomitéen i Realdania siden 2013. Fra 2016 til ultimo 

2016 var han desuden formand for Markedsmodningsfonden udpeget af Erhvervsministeren.     

Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet med efterfølgende ledelsesuddannelse i 

USA og Schweiz. Lars Sylvest har igennem 19 år været ansat som administrerende direktør i 

Grundfos Finance A/S, samt som koncernfinansdirektør ansvarlig for Grundfos-koncernens globale 

finansforhold. Gennem hele sit professionelle virke har han beskæftiget sig med finansforhold. Lars 

Sylvest har, udover mere end 25 år i Grundfos-koncernen, desuden erhvervserfaring fra Dansk 

Eksportfinansieringsfond, Ålborg Værft, Alfa-Laval-koncernen og Privatbanken (nu Nordea). Siden 

1995 har han fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle 

virksomheder. 

Dr.oecon. Børge Obel er professor for Interdisciplinary Center for Organizational Architecture ved 

Aarhus Universitet. I årene 2004 til 2010 var han rektor og dekan for Handelshøjskolen, Aarhus 

Universitet, og siden 2010 har han været professor og centerdirektør sammesteds. Hans primære 

forskningsområder er strategi og organisationsdesign samt finansiering. Han er forfatter til 

bogen ”Investering i Danske Obligationer”. Han har igennem årene været med i en lang række 

offentlige udvalg indenfor blandt andet undervisnings- og IT-området, og har desuden gennem de 

seneste 20 år været medlem af en række bestyrelser - blandt andet BankInvest og Albani 

Bryggerierne. 

Den daglige ledelse i Fonden er i henhold til forvaltningsaftalen delegeret til Formuepleje A/S, hvor 

direktionen udgøres af Søren Astrup, Henrik Franck og Henry Høeg. Direktionen for Fonden er 

underlagt bestemmelserne i selskabslovens §§ 117 og 118 i forhold til den daglige ledelse af Fonden.
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7 // FINANSIERING OG LIKVIDITET 

 

Fondens investeringer finansieres med en kombination af egenkapital og lån. 

Der budgetteres med at optage lån med pant i Fondens ejendomme for et beløb svarende til 78% af 

ejendommenes købspris. Der kan dog være forhold ved den enkelte ejendom, der betinger en lavere 

eller højere belåning, blandt andet i forbindelse med supplerende værdiskabende investeringer efter 

købet af ejendommene eller markedet for finansiering i øvrigt. Den maksimale belåningsgrad for 

realkreditlån lyder på 80%. 

Det er Fondens strategi at optage langfristede fastforrentede realkreditlån i danske kroner med en 

gennemsnitlig restløbetid på investeringstidspunktet på mellem 10 og 30 år. Budgettet er baseret på 

optagelse af fastforrentede 30-årige lån. Ved denne finansiering vil renteændringer ikke få væsentlig 

betydning for den løbende drift i hele den forventede løbetid. Der kan delvist optages lån med variabel 

rente, som i givet fald kan medføre risiko for stigning i renteniveauet, hvilket kan få negativ betydning 

for den løbende drift. Der kan optages lån med kortere løbetid end 30 år, såfremt det vurderes ved det 

konkrete køb at være mest hensigtmæssig for Fonden. Dette kan i givet fald reducere den fri likviditet i 

Fonden, og dermed udbyttemulighederne, men også sikre en hurtigere opbygning af friværdi i 

ejendommene. 

For at optimere Fondens likviditetsdisponering og i videst muligt omfang undgå at overskudslikviditet 

placeres til negativ eller lav forrentning kan det i forbindelse med etableringen af Fondens finansiering 

aftales med långivende bank eller realkreditinstitut, at op til 15% af finansieringen etableres i form af 

en variabelt forrentet kassekredit med variabel udnyttelse. De rentemæssige fordele ved en sådan 

finansieringsstruktur er ikke indregnet i budgettet. 

Såfremt der i løbet af Fondens levetid identificeres muligheder for at gennemføre større investeringer i 

form af modernisering, renovering eller tilbygning, som bibringer ejendommene væsentlig øget værdi, 

kan Fonden optage yderligere lån til finansiering af dette arbejde. Der kan ikke besluttes at iværksætte 

sådanne investeringer, hvis det medfører, at den samlede belåningsgrad på Fondens ejendomme 

overstiger 80%. 

I takt med den forventede stigning i ejendommenes værdi og afdrag på lånene vil den faktiske 

belåningsgrad i forhold til ejendommenes markedsværdi gradvist falde i Fondens levetid. I de 

udarbejdede budgetter forventes belåningsgraden at falde til ca. 71,7% i 2024 og til ca. 64,5% i 2029. 

Det bemærkes, at det formentlig vil være muligt at forøge afkastet i projektet ved at forøge gearingen 

ved optagelse af yderligere lån i takt med, at ejendommens værdiudvikling og driftsindtjeningen 

muliggør dette. En sådan fordel er ikke indregnet i budgettet.  

Som led i den løbende optimering af Fondens afkast kan der foretages låneomlægninger ved 

konvertering til højere eller lavere forrentede lån, ligesom der kan foretages løbende refinansiering og 

opbelåning inden for den maksimale belåningsgrænse, såfremt det findes hensigtsmæssigt for 

investorerne. 

Der er ikke indgået aftaler med realkreditinstitutter om bidragssatser på Fondens realkreditlån, idet 

ejendommene endnu ikke er købt. Bidragssatsen kan heller ikke fastlåses for hele 

investeringsperioden, hvorfor der er en risiko for, at denne kan stige og dermed påvirke 

driftsresultaterne og kapitalandelenes værdi negativt. 

Realkreditfinansieringen af ejendomsporteføljen forventes etableret i danske realkreditinstitutter på 

almindelige vilkår, herunder især følgende: 

• Lånene ydes mod første prioritet i Fondens ejendomme. 

• Lånene bevilges for en 10-30-årig periode. 

• Ca. 60% af lånene forventes at være afdragsfrie i 10 år. Såfremt Fondens levetid overstiger 10 år, 

forventes lånet konverteret til et lån med en ny afdragsfri periode.  

• Ca. 40% af lånene forudsættes afdraget gradvist i hele løbetiden på op til 30 år. 

• Der forudsættes en gennemsnitlig rentesats på ca. 1,06% p.a.  
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• Der forudsættes en bidragssats i niveauet 0,70% p.a. 

Realkreditlånene forventes i øvrigt optaget på vilkår, der er almindelige for 

ejendomsinvesteringsselskaber. Sådanne betingelser kan eventuelt stipulere grænser for Fondens 

udbyttebetalinger, restriktioner vedrørende Fondens kapitalstruktur og anden belåning samt långivers 

adgang til opsigelse i tilfælde af misligholdelse mv. 

Fonden må som et led i finansierings- og investeringsstrategien gøre brug af fastkurskontrakter med 

henblik på afdækning af renterisikoen ved optagelse af realkreditlån. 
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8 // BUDGETFORUDSÆTNINGER 

 

I afsnit 9 er vist budgettet for Fonden. 

I Fondens regnskab vil der indgå indtægter og udgifter vedrørende de konkrete ejendomme, som 

Fonden erhverver. På budgettidspunktet er ejendommene endnu ikke erhvervet, hvorfor der ikke 

budgetteres detaljeret med konkrete beløb for husleje, ejendomsadministration, vedligeholdelse, 

skatter, vicevært og andre specifikke omkostninger, som først kan estimeres i forbindelse med 

specifikke ejendomme. 

Derfor tager budgettet udgangspunkt i en forventet startforrentning på ejendommen, dvs. 

ejendommens driftsresultat i procent af prisen, hvilket er det centrale begreb for prissætning af 

investeringsejendomme. 

I det følgende gennemgås de vigtigste forudsætninger for de opstillede budgetter, herunder: 

• Fondens kapitalisering 

• Ejendommenes startforrentning og købspriser 

• Handelsomkostninger 

• Administrationsomkostninger 

• Finansielle omkostninger 

• Værdiansættelse af ejendomme 

• Udbyttepolitik 

• Skat 

8.1 Fondens kapitalisering 

Ved nærværende udbud af kapitalandele søges Fonden kapitaliseret med en egenkapitaltilførsel på 

omkring 100 millioner kr. 

I de viste budgetter forudsættes det, at egenkapitalen udgør 100 millioner kr. 

I tillæg til egenkapitalen forudsættes Fonden kapitaliseret ved optagelse af realkreditlån, idet det er 

hensigten at belåne ejendommene med cirka 78% på købstidspunktet. 

I Fondens kapitalfremskaffelse indgår endvidere lejernes betaling af depositum, der indbetales til 

sikkerhed for lejens betaling. Det forudsættes, at lejerne indbetaler depositum på cirka 3 måneders 

husleje, hvilket estimeres at udgøre cirka 5,9 millioner kr. 

8.2 Investeringsmåde 

Det forudsættes, at Fondens ejendomme erhverves gennem køb af ejendomsselskaber, der ejer de 

underliggende ejendomme. Ved handel med ejendomsselskaber er det sædvanlig praksis, at den 

udskudte skat i selskabet, der er opstået som følge af opskrivning af ejendommene, ikke fradrages 

fuldt ud i opgørelsen af værdien af selskabet, når prisen på selskabet skal fastsættes. I budgettet for 

Fonden forudsættes det, at der ved Fondens køb af ejendomsselskaber sker en 50/50-deling af den 

udskudte skat mellem Fonden og sælger i nogle af transaktionerne, således der samlet set 

forudsættes betaling af 25%. 
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Det forudsættes ligeledes, at der ved Fondens salg af ejendomsselskaberne vil ske en tilsvarende 

50/50-deling mellem Fonden og en ny køber af ejendomsselskaberne. I salgsåret udgiftsføres og 

betales resultathonoraret til Formuepleje. Dette kan medføre, at det skattemæssige resultat bliver 

negativt i salgsåret. Der er i budgettet forudsat, at Fonden får fuld værdi af et evt. skattemæssigt 

underskud i salgsåret. 

Den udskudte skat vil afhænge af de konkrete forhold ved hvert ejendomskøb. Forudsætningsvis 

regnes dermed, at den udskudte skat i ejendomsselskaberne udgør ca. 3,7% af købsprisen. Den 

udskudte skat kan betragtes som en rentefri finansiering for Fonden, og det forudsættes i denne 

forbindelse, at Fonden til gengæld godtgør sælger en del af den udskudte skat, dvs. knap 1% af 

købsprisen. 

8.3 Ejendommens startforrentning, købspriser 

Den opnåelige startforrentning på ejendomme varierer betydeligt afhængig af ejendommens 

geografiske placering, dens anvendelse, tekniske stand, lejersammensætning, eventuel tomgang, 

udviklingsmuligheder, lokalplaner m.m. 

I dagens marked vurderes der at være attraktive investeringsmuligheder i København og Aarhus med 

startforrentningsniveauer på mellem 3,50% og 4,25%. Der er i budgettet for Fonden anvendt en 

forudsætning om en startforrentning på 3,9%. 

Det skal understreges, at forskellige ejendomme med forskellige egenskaber i forhold til huslejeniveau 

og omkostningsniveau kan have samme afkastprocent og dermed give samme bidrag til Fondens 

økonomi og investors afkast. 

På basis af en egenkapital på 100 millioner kr., en belåningsgrad på cirka 78% og ved anvendelse af 

nedenstående øvrige forudsætninger, forventes det, at købsprisen for Fondens ejendomme samlet vil 

udgøre 487,2 millioner kr. 

På basis af ovenstående kan det budgetterede resultat af ejendomsdriften efter fradrag for alle 

omkostninger knyttet til driften og administrationen af ejendommen i det første fulde driftsår, dvs. år 

2021, opgøres til cirka 16,9 millioner kr. 

8.4 Handelsomkostninger 

 

8.4.1 Omkostninger ved køb 

Ejendommene i Fonden forudsættes købt via køb af ejendomsselskaber, således at der ikke skal 

afholdes udgifter til tinglysning af skøde. Der budgetteres med udgifter til advokathonorar og andre 

købsomkostninger på anslået 2,9 millioner kr., dækkende bistand i forbindelse med selskabskøb, due 

diligence-proces, kontraktforhandlinger, revisorbistand, teknisk gennemgang og teknisk rapport og 

diverse omkostninger.  

Det bemærkes, at såfremt der erhverves ejendomme, hvor handlen ikke sker ved køb af et selskab, 

men derimod ved et direkte ejendomskøb, vil der være udgifter til tinglysning af skøde. 

Formuepleje oppebærer ingen honorarer eller anden indtjening i forbindelse med etableringen og 

udbuddet af Fonden. Formuepleje modtager således udelukkende det løbende administrationshonorar 

og et resultathonorar, der betales ved Fondens afvikling. For yderligere oplysninger om Formueplejes 

administrationshonorar og resultathonorar se endvidere nedenstående afsnit. 

8.4.2 Omkostninger ved salg – resultathonorar til Formuepleje 

I forbindelse med salg af ejendommene er der i budgettet afsat beløb til betaling af resultathonorar til 

Formuepleje. Der er desuden hensat 1,4% af salgsprisen for ejendommene til øvrige omkostninger i 

forbindelse med salget af ejendommene. 

Resultathonoraret udgør op til 10% af Fondens afkast efter indregning af alle andre omkostninger. 

Resultathonoraret udbetales dog først fra det tidspunkt, hvor investor har opnået en forrentning på 

mindst 2% p.a. og har fået udbetalt det oprindelige investeringsbeløb og forrentningen heraf. 
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Udbetaling af det fulde resultathonorar forudsætter således, at investorerne har opnået et 

minimumsafkast og fastsættes efter følgende principper: 

• Formuepleje vil oppebære et resultathonorar på 10% af den realiserede gevinst på Fonden, hvis 

investorernes afkast efter dette honorar udgør 4% p.a. eller mere. 

• Hvis investorernes afkast ligger under 2,0% p.a., betales der ikke resultathonorar. 

• Hvis investorernes afkast ligger mellem 2,0% p.a. og 4,0% p.a., betales der et forholdsmæssigt 

resultathonorar. Hvis investorernes afkast eksempelvis udgør 3,0% p.a., vil resultathonoraret 

således udgøre 5%.  

Investorernes afkast beregnes som den interne rente (IRR) for alle investorernes betalinger til og fra 

Fonden i hele Fondens løbetid. Der indgår således investorernes indbetaling af egenkapital i 

forbindelse med Fondens etablering, investorernes modtagelse af udbyttebetalinger samt 

investorernes modtagelse af slutudlodningen i forbindelse med Fondens afvikling efter salg af 

selskaber/ejendomme. 

I beregningen af afkastet er investorernes egne skattebetalinger, der afhænger af individuelle 

skattemæssige forhold, ikke indregnet. For yderligere information om beregningen af afkastet se afsnit 

8.9 ”Skat”. Fondens betaling af selskabsskat i datterselskaber er derimod indregnet i budgettet. 

8.5 Administrationsomkostninger 

I henhold til den indgåede forvaltningsaftale mellem Formuepleje og Fonden vil Formuepleje være 

ansvarlig for Fondens administration og vil herunder have ansvar for blandt andet bogføring, 

regnskabsaflæggelse, rapportering til offentlige myndigheder, generalforsamling, 

bestyrelsessekretariat, compliance, etc. 

Formuepleje oppebærer et administrationshonorar på 1,75% p.a. beregnet af Fondens egenkapital 

primo året. Under en forudsætning om en indbetalt egenkapital på 100 millioner kr. vil 

administrationshonoraret udgøre 1,75 millioner kr. i 2021. 

Uanset om Formuepleje som forvalter af Fonden måtte udføre opgaver, som ligger ud over det, der er 

specificeret i forvaltningsaftalen, vil Fonden ikke blive pålagt yderligere omkostninger i form af ekstra 

betalinger til Formuepleje. 

Herudover forudsættes Fonden at afholde direkte omkostninger til ejendomsadministration, depositar, 

revision og bestyrelse. Omkostningerne til ejendomsadministration er indeholdt i ejendomsregnskabet 

og er medregnet i beregningen af det direkte ejendomsafkast på 3,9%. 

Selskabets omkostninger til depositar og revision forventes årligt at andrage i alt 500.000 kr. 

Derudover forventes der afholdt årlige udgifter på 250.000 kr. til bestyrelseshonorar, diverse 

administrative omkostninger, gebyrer til offentlige myndigheder og lignende. 

8.6 Finansielle omkostninger og indtægter 

Fondens ejendomsinvesteringer forudsættes belånt med 78% realkreditlån. 

Der budgetteres med optagelse af to realkreditlån i danske kroner med 30-årige løbetider, og hvor det 

ene lån afdrages fra start af, mens det andet lån er afdragsfrit i 10 år. I øvrigt vil Fondens likviditet i 

videst muligt omfang blive benyttet til udlodninger til investorerne. Såfremt en del af de erhvervede 

ejendomme måtte omfatte erhvervslejemål, kan der blive tale om, at en mindre del af lånene optages 

med kortere løbetid. Budgettet er baseret på optagelse af realkreditlån med betaling af månedlige 

ydelser. Såfremt der optages lån med kvartalsvise ydelser, vil det have en meget beskeden negativ 

påvirkning på investors afkast. 

Baseret på nuværende renteforhold på realkreditmarkedet forudsættes en gennemsnitlig rente på 

realkreditlånene på ca. 1,06% p.a. og en bidragssats på 0,70% p.a. Såfremt der optages 

fastforrentede 30-årige kreditforeningslån med en højere gennemsnitlig rente vil dette have negativ 

indflydelse på det forventede afkast til investorerne. Som eksempel vil en gennemsnitlig rente på 

1,25% nedsætte forventet estimeret afkast med 0,37%. 
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I forbindelse med Fondens etablering forventes der omkostninger til stiftelsesprovision på 0,3% af 

lånebeløbet samt omkostninger til tinglysningsafgifter på pantebrevet på 1,45%. I det omfang der 

erhverves ejendomme, som allerede er belånt, er det realistisk at forvente, at Fonden kan overtage 

eksisterende pantebreve for denne del af finansieringen, hvorved omkostningen til tinglysning 

reduceres. Der er i budgettet forudsat, at der overtages pantebreve svarende til ca. 50% af det 

samlede lånebeløb. Ovenstående omkostninger vedrørende lånene er af overskuelighedshensyn 

indregnet som en del af købesummen i budgettet, men vil i det endelige regnskab blive modregnet i 

værdien af gælden, hvorefter omkostningerne amortiseres/driftsføres som en finansiel post over 

lånenes levetid. Dette har imidlertid ingen betydning for investors afkast. 

Der budgetteres med negative renter på Fondens likvide midler. Der er regnet med en rentesats på 

minus 0,7%. Selskabets etableringsomkostninger indeholder en negativ rente på 765.000 kr., som 

udgør den negative rente i perioden fra indbetaling af egenkapitalen, til investeringen gennemføres. 

Som beskrevet i afsnit 7 ”Finansiering og likviditet”, kan det i forbindelse med etableringen af Fondens 

finansiering aftales med långivende bank eller realkreditinstitut, at op til 15% af finansieringen 

etableres i form af en variabelt forrentet kassekredit med variabel udnyttelse. Dette kan medføre en 

bedre udnyttelse af Fondens overskudslikviditet. De rentemæssige fordele ved en sådan 

finansieringsstruktur er dog ikke indregnet i budgettet. 

8.7 Værdiansættelse af ejendomme 

I overensstemmelse med gældende regnskabspraksis vil Fonden ved aflæggelse af førstkommende 

regnskab efter erhvervelsen af ejendommene indregne den aktuelle dagsværdi (markedsværdi) som 

et aktiv i ejendomsselskabernes balancer. Ved aflæggelse af efterfølgende årsregnskaber vil 

ejendommene blive optaget i balancen til den aktuelle markedsværdi, der periodevist opgøres af 

ekstern valuar. Det forudsættes, at der sker en årlig regulering af husleje på 1% og omkostninger på 

1,5%. Med et uændret markedsafkast vil denne regulering medføre en tilsvarende årlig positiv 

regulering af ejendommenes værdi, hvilket er indarbejdet i Fondens budget. I afsnit 10.4 

”Følsomhedsberegninger” er redegjort for konsekvensen for budgettet, såfremt denne forudsætning 

ikke holder. 

I henhold til årsregnskabsloven skal værdien af ejendommene opgøres til dagsværdi på statusdagen 

uden indregning af hensættelse til salgsomkostninger. I budgettet for Fonden betragtes 

resultathonoraret til Formuepleje som en salgsomkostning for ejendommene og indregnes derfor først 

i budgettet i salgsåret, når resultathonoraret betales.  

Ejendommens værdi opgøres i overtagelsesåret, dvs. 2020 og 2021, til den aktuelle dagsværdi. I de 

efterfølgende år forventes dagsværdien at stige i takt med overskuddet før renter. Det vil sige med 

ca.1% årligt. Denne værdistigning indregnes i resultatopgørelsen. 

8.8 Udbyttepolitik 

Udbyttepolitikken tager sigte på at udlodde den del af Fondens overskud og likvide midler, som ikke 

anses for nødvendige for at gennemføre planlagte investeringer, betalinger af ydelser på lån og 

værdiskabende forbedringsarbejde samt sikre et likvidt beredskab til dækning af uforudsete 

omkostninger, manglende lejebetalinger eller andre uforudsete begivenheder. Som udgangspunkt 

budgetteres der med et likvidt beredskab på ca. 4% af egenkapitalen, dvs. 4 millioner kr. på basis af 

en egenkapital på 100 millioner kr., og det forudsættes derfor, at den del af Fondens likvide midler, 

opgjort ultimo hvert år, som overstiger dette niveau millioner kr., udloddes efter generalforsamlingens 

godkendelse af det reviderede årsregnskab. 

Baseret på den budgetterede udvikling i Fondens indtægter og udgifter forventes Fonden første gang 

at betale udbytte i 2022 på basis af Fondens resultat i 2021 og efter godkendelse på den ordinære 

generalforsamling. I efterfølgende år forventes der stigende udbytter i takt med stigende indtægter. 

Samlet set forventes der i budgettet udbetalt 29,3 millioner kr. i udbytte i Fondens første 10 år, hvortil 

kommer udlodningen af likvidationsprovenu ved Fondens forventede afslutning efter 10 år. 

8.9 Skat 

Fonden er etableret som et skattepligtigt aktieselskab. 

Det forudsættes, at Fondens erhvervelse af ejendomme sker i form af køb af skattepligtige 

ejendomsselskaber, der ejer Fondens ejendomme. I denne forbindelse forudsættes det, at alle 
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Fondens omkostninger til løbende drift (herunder betaling af administrationshonorar og 

resultathonorar til Formuepleje) vil være fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. I budgettet for Fonden som vist i afsnit 9.1 indregnes der derfor skat baseret på en 

skattesats på 22%. 

Der er p.t. ikke en entydig praksis for, i hvilket omfang der er skattemæssigt fradrag for 

resultat/forvaltningshonorarer. Det kan derfor ikke udelukkes, at den skattemæssige fradragsret herfor 

viser sig at være lavere end forudsat i budgettet. 

Det skal desuden bemærkes, at de skattemæssige forhold er forskellige for forskellige typer af 

investorer. I afsnit 11 er summarisk beskrevet de skattemæssige forhold for forskellige typer investorer 

i Fonden. Det anbefales, at investor søger rådgivning fra egen revisor eller advokat, idet afsnit 11 

alene er en generel beskrivelse af skattemæssige forhold. 

8.10 Regnskabspraksis for budgettet 

Budgettet er aflagt i overensstemmelse med nedenstående beskrevne regnskabspraksis. Den valgte 

regnskabspraksis vil på nogle områder afvige fra selskabets kommende årsrapporter og vil dermed 

ikke umiddelbart kunne sammenlignes med disse. 

Balancen 

Investeringsejendomme i selskabet værdiansættes til dagsværdi baseret på en kapitalisering af 

ejendommens driftsresultat, hvor kapitaliseringsfaktoren vil være den på det pågældende tidspunkt, 

det pågældende marked og for ejendomme i den pågældende stand, gældende kapitaliseringsfaktor. 

Udskudt skat knytter sig til ændringen i værdien af investeringsejendomme. Der beregnes en udskudt 

skat på 22% af forskellen mellem dagsværdien af investeringsejendomme og de oprindelige 

anskaffelsessummer.  

Langfristet gæld indregnes til nominel værdi idet alle omkostninger til finansiering anses for en del af 

anskaffelsessummen for ejendommene.  

Resultatopgørelsen 

Huslejeindtægter, vedligeholdelse, øvrige driftsomkostninger, administrationsomkostninger og 

finansiering indregnes i den periode de vedrører. 

Værdiregulering er den forventede årlige værdiændring for investeringsejendommene.  

Resultathonorar indgår i driftsbudgettet i salgsåret, da det først afregnes i forbindelse med afvikling af 

fonden. 

Betalbar skat er årets forventede skattebetaling. Ændring i udskudt skat er skat af den forventede 

årlige værdiregulering af investeringsejendomme, som først vil forfalde ved salg af ejendommen. 

Udskudt skatteaktiv ved salg er negativ udskudt skat i salgsåret, som kan opstå, hvis ejendommene 

sælges i selskabsform.  
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9 // BUDGETTER 

 

9.1 Budget for Fonden 

Det er forudsat, at ejendommene erhverves i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 1. april 2021, og 

at Fonden kapitaliseres med en startkapital på 100 millioner kr. og der foretages 

ejendomsinvesteringer for et beløb på 487,2 millioner kr. 

9.1.1 Resultatbudget 

Nedenfor er vist resultatbudgettet for Fonden.  

 

For første fulde driftsår efter overtagelsen af ejendommene, som er 2021, forventes et 

ejendomsresultat på 16,9 millioner kr. svarende til et driftsafkast på 3,44% af prisen på de erhvervede 

ejendomme. Ejendomsresultatet forventes at stige med inflationen, således at driftsafkastet i for 

eksempel det 5. fulde driftsår (2025) budgetteres at udgøre 3,87% og i år 2029 3,87%. 

Fondens resultat budgetteres at udgøre et overskud på 5,6 millioner kr. i 2021, stigende til 11,5 

millioner kr. i 2025 og 11,9 millioner kr. i 2029. Fondens ejendomme forudsættes solgt primo 2030, 

hvilket indebærer, at der i det år indregnes resultathonorar på 9,1 millioner kr. 

Set over den samlede budgetterede horisont forventes der et akkumuleret resultat før skat og før 

værdiregulering og resultathonorar på 83,9 millioner kr., mens værdireguleringer før skat forventes at 

bidrage med 34,8 millioner kr., og resultathonorar forventes at udgøre 9,1 millioner kr., således at der 

budgetteres med en samlet gevinst til investorerne efter selskabsskat på 85,8 millioner kr. 

9.1.2 Balancebudget 

Nedenfor er vist balancebudgettet for Fonden. 

 

 
 

Baseret på en tilført egenkapital på 100 millioner kr., forventes Fondens egenkapital ultimo 2020 at 

udgøre 99,8 millioner kr., stigende til 136,2 millioner kr. i 2025 og 168,2 millioner kr. i 2029. 

Ejendommene forudsættes solgt og Fonden opløst primo 2030. Dette er en budgetmæssig 

forudsætning, og det bemærkes, at det i praksis dog ikke vil være muligt med sikkerhed at opløse 

Fonden samtidigt med salget af ejendommene. 

 

Fonden forudsættes at erhverve ejendomme for 487,2 millioner kr. i perioden fra den 1. oktober 2020 

til den 1. april 2021. Efter tillæg af købs- og etableringsomkostninger samt dagsværdireguleringer vil 

den balanceførte værdi ultimo 2021 udgøre 492,9 millioner kr. ekskl. tillægsværdi på udskudt 

skatteaktiv. Som følge af den forudsatte stigning på ca. 1% årligt i driftsresultatet forventes der en 

tilsvarende udvikling i ejendommenes værdi, der således budgetteres at stige til 528,6 millioner kr. 

ultimo 2029 umiddelbart før salget primo 2030. 
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Det bemærkes, at der i balancebudgettet ikke er hensat beløb undervejs i forløbet til betaling af det 

resultathonorar, som Formuepleje oppebærer ved salg af ejendommene. I overensstemmelse med 

gældende regnskabskrav indregnes dette beløb, når ejendommene realiseres primo 2030. 

 

Fondens gæld forudsættes afdraget delvist gennem hele den 10-årige budgetperiode, hvilket 

indebærer en reel løbende reduktion i belåningsgraden som følge af afdragene og den forudsatte 

stigning i ejendommenes værdi. På tidspunktet for købet af ejendommene forudsættes en belåning på 

78%. Budgettet viser, at belåningsgraden forventes at falde til 70,3% i 2025 og yderligere til 64,5% 

ultimo 2029. 

 

9.1.3 Budget for pengestrømme 

Nedenfor er vist budgettet for pengestrømme i Fonden. 

 

 
 

Fondens pengestrømsopgørelse tager udgangspunkt i resultatet før værdiregulering, hvorefter der 

indregnes betaling af selskabsskat, pengestrømme fra køb og salg af ejendomme, resultathonorar, 

købs- og etableringsomkostninger, løbende regulering af lejedeposita, optagelse og afdrag på lån 

samt ind- og udbetalinger fra og til investorerne. 

 

Fondens kapitalstruktur tilrettelægges med henblik på at sikre en likviditetsbuffer på 

etableringstidspunktet på ca. 4,0 millioner kr. I 2021 budgetteres der med et resultat før 

værdiregulering og skat på 8,4 millioner kr., og ultimo 2021 budgetteres med en likvid beholdning på 

7,5 millioner kr. ultimo 2021, og som budgetteres til at være 4 mio. efter udbytte i februar.  

 

I efterfølgende år påvirkes Fondens likviditetsbudget af resultatet før værdireguleringer, betaling af 

skat, ændringer i lejedeposita, afdrag på gæld og betaling af udbytte til investorerne. 

 

I henhold til Fondens udbyttepolitik forventes Fonden at betale udbytte allerede i 2022 på basis af 

Fondens resultat i 2021. De løbende udbyttebetalinger fastsættes med henblik på at sikre, at Fonden 

efter betaling af udbytte fastholder en likvid reserve på ca. 4,0 million kr. Budgetmæssigt 

er denne politik indregnet ved at udlodde forskellen mellem 4,0 million kr. og den budgetterede likvide 

beholdning ultimo foregående regnskabsår. I 2025 forventes således udbetalt 3,7 millioner kr. i 

udbytte, hvilket baseres på, at Fondens likvide beholdning efter udbetaling af udbytte i februar 2022 

udgør ca. 4 millioner kr. ultimo 2024. 

 

9.2 Beregning af regnskabsmæssigt afkast i Fonden 

Det regnskabsmæssige afkast i Fonden før skat (beregnet som resultat før skat divideret med 

investorernes indbetaling) udgør i 2022, dvs. det første fulde driftsår, 14,3%. Heri indgår en 

værdiregulering på 4,3 millioner kr., men ikke resultathonorar, der først udløses ved ejendommenes 

budgetterede salg i 2030. Hvis der justeres for 10% resultathonorar til Formuepleje, vil det 

regnskabsmæssige afkast i Fonden før skat udgøre 11,87%. 

Målt over hele perioden med fulde driftsår (dvs. den ni-årige periode fra 2022 til 2029) udgør det 

gennemsnitlige regnskabsmæssige afkast før skat, men efter værdiregulering og resultathonorar, et 

afkast på 10,97. 
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9.3 Beregning af investors afkast (IRR) på 7% p.a. 

Baseret på ovenstående likviditetsbudget og de underliggende forudsatte betalingsdatoer kan afkastet 

efter selskabsskat, men før investors egen skat på udbytte og provenu ved slutudlodning, beregnes. 

 

Afkastet beregnes på basis af de ind- og udbetalinger til og fra Fonden, som investorerne henholdsvis 

betaler eller modtager. Investorernes indbetaling til Fonden forudsættes at ske medio februar 2020. 

 

Afkastet beregnes som betalingsrækkens interne rente, benævnt IRR, opgjort på månedsbasis og 

omregnet til et årligt afkast. 

 

Investors cash flow budgetteres således at følge nedenstående betalingsplan. 

 

Budgetterede betalingsdatoer Investors budgetterede cash flow, t.kr. 

02. februar 2020.  -100.000.000  

02. februar 2022 3.529  

02. februar 2023 3.586  

02. februar 2024 3.619  

02. februar 2025 3.653  

02. februar 2026 3.686 

02. februar 2027 3.720  

02. februar 2028 3.754  

02. februar 2029 3.788  

februar 2030 156.468  

 

På basis af ovenstående betalingsrække kan investors afkast (IRR) beregnes til på 7% p.a. 

 

Det bemærkes, at hvis betalingsstrømmen fremrykkes eller forsinkes mere end forudsat, vil dette 

påvirke investors afkast. I afsnit 10.4 er vist beregninger over konsekvenserne på investors afkast ved 

alternative beregninger af en eventuel forskydning af udbetalingerne.
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10 // RISIKO OG FØLSOMHEDSBEREGNINGER 

 

10.1 Rødt investeringsprodukt 

I henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 553 af 1. juni 2016 skal 

udbydere af investeringsprodukter risikomærke produkterne. 

I henhold til bekendtgørelsen er Fonden et rødt investeringsprodukt. Et investeringsprodukt er rødt, 

såfremt en af følgende betingelser er opfyldt: 

1. Produktet er vanskeligt at gennemskue, eller 

2. Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb 

En investering i Fonden er klassificeret som værende rød, idet produktet kan være vanskeligt at 

gennemskue. Årsagen hertil er blandt andet, at Fonden gearer den indskudte egenkapital ved også at 

optage realkreditlån for derved at investere for et højere beløb end egenkapitalen. Derved opnås et 

højere forventet afkast, men også en forøget risiko. 

Derimod er der ikke risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 

10.2 Svært omsættelige kapitalandele 

Kapitalandelene er unoterede, og Fondens andele er illikvide. Investor skal derfor være sig bevidst, at 

investeringen i Fonden er en illikvid investering, som kun kan forventes omsat ved at finde en anden 

køber. Investor kan også komme i den situation, at salget af en kapitalandel kommer til at ske til en 

pris, som ligger væsentligt under den regnskabsmæssige indre værdi. 

 

10.3 Risikofaktorer 

Nedenfor er beskrevet en række risici, som kan påvirke værdien af Fonden og investors afkast ved 

investeringen i Fonden. Der er dog ikke tale om en udtømmende liste. 

 

Likviditetsrisiko 

En investering i Fonden er en illikvid investering, idet investorernes midler vil være bundet indtil 

Fondens afvikling efter salg af ejendommene. Investorerne kan således ikke kræve sine kapitalandele 

indløst. Det bemærkes, at i det omfang Fonden har investeret i en anden fond forvaltet af 

Formueplejekoncernen, kan Fondens endelige afvikling først ske, når også investeringen i den anden 

fond er afviklet, hvilket kan være betydeligt senere. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil Forvalter dog 

foranledige, at der sker udbetaling af den kapital, der er frigjort ved afviklingen af Fondens egne 

investeringer, således at det alene er Fondens investering i den anden fond, der bindes, indtil en 

endelig afvikling af alle investeringer er gennemført.   

 

Der kan heller ikke gives sikkerhed for, at Fondens ejendomme kan sælges inden for den planlagte 

løbetid på mellem 5 og 15 år, idet markedsvilkårene på det påtænkte salgstidspunkt kan gøre et salg 

umuligt eller medføre, at et salg alene kan gennemføres med tab. Dette kan medføre, at investors 

afkast reduceres i forhold til det budgetterede afkast. 

 

Risiko ved investering i anden ejendomsfond/ejendomsselskab forvaltet af Formueplejekoncernen 

Såfremt Fonden investerer en del af sine midler i en anden ejendomsfond/ejendomsselskab forvaltet 

af Formueplejekoncernen, vil der være risiko for, at der i denne anden fond/selskab træffes 

beslutninger, som påvirker afkastet for investorerne i Fonden. Sådanne beslutninger kan eksempelvis 

vedrøre løbetid/salg af ejendomme i denne ejendomsfond eller ændringer i 

investeringsområde/begrænsninger. Likvidation af underliggende ejendomsfonde og/eller 

ejendomsselskaber kan også have betydning.   

 

Markedsrisiko 

På tidspunktet for udbud af kapitalandele i Fonden er der ikke indgået aftaler om køb af ejendomme. 

Det er Forvalters hensigt at søge at gennemføre sine investeringer snarest muligt efter 

kapitaliseringen af Fonden, men der kan ikke gives sikkerhed for, hvornår de påtænkte investeringer 

kan gennemføres. En længere udsættelse af investeringen kan medføre, at investors afkast ved en 

investering i Fonden reduceres i forhold til de opstillede budgetter.  
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Markedet for fast ejendom påvirkes blandt andet af demografiske forhold og af nybyggeri af fast 

ejendom. Såfremt der sker ændringer i demografiske forhold, eller der sker ændringer i generelle 

præferencer for hvilke områder, der er mest attraktive at bo i, kan dette påvirke værdien af fast 

ejendom i betydelig grad og derved forringe investors økonomiske udbytte af investeringen. Det 

samme gælder, såfremt der i de kommende år sker en kraftig forøgelse af nybyggeriet, idet et øget 

udbud kan medføre tomgang og påvirke lejeniveauer nedadgående og dermed påvirke 

ejendommenes driftsøkonomi og ejendommens værdi. 

 

Risiko ved projekter 

Såfremt Fonden investerer dele eller hele sin formue i fast ejendom under projektering eller opførelse, 

kan der være risiko for, at de faktiske byggeomkostninger eller andre projektomkostninger overstiger 

de forventede omkostninger. I det omfang Fonden ikke kan gøre kompenserende krav gældende mod 

entreprenører eller andre projektdeltagere, kan sådanne omkostningsforøgelser få en negativ 

påvirkning på Fondens driftsøkonomi og investorernes afkast. Der kan ligeledes være risiko for, at det 

forventede lejeniveau ikke kan opnås, hvilket kan påvirke værdien af ejendommen negativt. 

 

Risiko ved køb af erhvervsejendomme 

I henhold til investeringsbegrænsningerne for Fonden kan en andel af Fondens midler investeres i 

erhvervsejendomme. Risikoen ved investeringer i erhvervsejendomme kan afvige betydeligt fra 

risikoen i boligejendomme, da både efterspørgsel og anvendelsesmuligheder for erhvervsejendomme 

kan være mere begrænset, end det er tilfældet for boligejendomme. Der vil ligeledes ofte være en 

større koncentration af lejere i erhvervsejendomme end i boligejendomme med mange lejere. Ved køb 

af erhvervsejendomme er der endvidere risiko for, at der ikke kan opnås den samme belåningsgrad og 

løbetid som ved investering i rene boligudlejningsejendomme. Disse forhold vil blive inddraget i 

overvejelserne i forbindelse med beslutninger om investering i erhvervsejendomme.  

 

Risiko for lavere husleje 

På tidspunktet for køb af ejendomme vil prisen på ejendommene blive fastsat i forhold til aktuelle og 

forventede huslejeniveauer. Efter købet kan der ske ændringer i efterspørgslen efter lejemål i 

ejendommene, hvilket kan medføre, at huslejeindtægterne bliver lavere end forudsat i budgettet, f.eks. 

på grund af ikke-udlejede lejemål (tomgang), på grund af lejeres manglende betalingsevne eller 

såfremt markedsforholdene måtte medføre, at der ikke kan opnås den forventede månedlige husleje, 

enten midlertidigt eller permanent. Hvis dette forekommer, kan det påvirke Fondens værdi og 

investors afkast negativt. I forbindelse med hvert køb af ejendomme, analyseres huslejeforholdene og 

-udsigterne grundigt i samarbejde med bl.a. Formueplejekoncernens Advisory Board, der har stor 

erfaring i vurdering af ejendommes huslejefastsættelse og -potentiale, og risici vedrørende 

lejeudviklingen inddrages i forhandlingerne om prisen på ejendommen. 

 

Risiko for øgede omkostninger 

Hvis det viser sig, at omkostningerne til løbende drift og vedligehold af ejendommene bliver højere 

end forventet ved køb af ejendommene, vil dette påvirke Fondens værdi og investors afkast negativt. I 

forbindelse med konkrete investeringer i ejendomme vil der blive foretaget tekniske og 

driftsøkonomiske undersøgelser, herunder med bistand fra bl.a. Formueplejekoncernens Advisory 

Board, med henblik på at sikre, at ejendommens pris er baseret på et realistisk niveau for 

lejeindtægter og driftsomkostninger.  

 

Risiko på kontantindestående 

I perioden fra Fondens kapitalisering ved indbetaling fra investorerne, og indtil midlerne investeres, 

forventes Fondens egenkapital placeret på anfordringskonto i et dansk SIFI-pengeinstitut eller 

investeret i danske statsobligationer eller korte realkreditobligationer. Når Fondens investeringer er 

gennemført, vil det alene være Fondens driftsmæssige overskudslikviditet, som skal placeres, og dette 

vil som udgangspunkt også ske ved indskud i et dansk SIFI-pengeinstitut. Som følge heraf vurderes 

risikoen for tab som følge af placering af overskudslikviditet at være meget lille. Herudover kan evt. 

restkapital blive investeret i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, jf. afsnit nedenfor. 

 

Rente- og obligationsmarkedsrisiko 

Fonden forventes at optage realkreditlån med en løbetid på 10-30 år. Der kan optages lån med fast 

rente eller variabel rente. Ved optagelse af lån med fast rente vil der være en mulighed for fastlåsning 

af renten ved anvendelse af fastkurskontrakter. I perioden indtil der optages fast forrentede lån eller 
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indgås fastkurskontrakter, kan stigende renter medføre en forøget renteudgift og dermed et lavere 

afkast til investorerne. Kursen på realkreditlån kan falde, såfremt renten stiger, og stige ved et 

rentefald. Såfremt Fonden afhænder ejendomme før realkreditlånenes udløbsdato, kan et rentefald i 

forhold til det nuværende renteniveau medføre et ikke budgetteret kurstab ved indfrielse af lånene. 

Omvendt kan en rentestigning medføre en kursgevinst. Denne risiko vurderes kun at have meget 

beskeden påvirkning på Fonden, eftersom Fonden ikke forventer at indfri gæld undervejs i Fondens 

levetid, bortset fra ordinære afdrag på realkreditlånene efter udløb af perioden for afdragsfrihed på 

lånene, og fordi den tilbageværende restløbetid på salgstidspunktet forventes at være relativt kort, 

hvilket medfører en lavere kursrisiko. Fonden vil ikke indgå spekulative positioner eller foretage 

spekulative dispositioner i relation til sin gæld, men vil kunne foretage op- og nedkonverteringer, jf. 

tidligere. Der er imidlertid risiko for, at forhøjelser af bidragssatsen på realkreditlån kan påvirke 

Fondens værdi og investorernes afkast i Fonden negativt.  

 

Såfremt Fondens finansiering etableres med et delvist element af variabel rente f.eks. i form af et 

rentetilpasningslån, vil der være risiko for, at renten på denne del af finansieringen vil stige i Fondens 

levetid og dermed påvirke det realiserede resultat i negativ retning.  

 

Risiko ved køb af ejendomsselskaber med udskudt skat 

I budgettet for Fonden forudsættes det, at ejendommene erhverves ved køb af ejendomsselskaber, 

der ejer de underliggende ejendomme. Ved handel med ejendomsselskaber er det sædvanlig praksis, 

at eventuel udskudt skat i selskabet, der kan være opstået som følge af opskrivning af ejendommene, 

ikke fradrages fuldt ud i opgørelsen af værdien af selskabet, når prisen på selskabet skal fastsættes. I 

budgettet for Fonden forudsættes, at der ved Fondens køb af ejendomsselskaber sker en 50/50 deling 

af en sådan udskudt skat mellem Fonden og sælger, således der samlet set betales 25%. Det 

forudsættes ligeledes, at der ved Fondens salg af ejendomsselskaberne vil ske en tilsvarende deling 

mellem Fonden og en ny køber af ejendomsselskaberne. Såfremt det på tidspunktet for salget ikke er 

muligt at sælge ejendomsselskaberne med en tilsvarende deling af den udskudte skat, risikerer 

Fonden at lide tab, hvis en ny køber ikke vil acceptere at overtage den udskudte skat på minimum 

samme vilkår som ved Fondens køb af ejendomsselskaberne. 

 

Risiko ved investering i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum 

I forbindelse med evt. investering af restkapital i Optimum skal investor især være opmærksom på 

følgende risikofaktorer såsom aktiemarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, rente- og 

obligationsmarkedsrisiko, udstederspecifik risiko, udtræksrisiko, valutarisiko og risiko på 

kontantindestående, som kan påvirke værdien af den investerede restkapital. Ovennævnte 

risikoforhold er væsentlige, men de udgør ikke en udtømmende oversigt over Optimums risikofaktorer. 

For yderligere oplysning omkring risikofaktorer henvises der til prospektet for Optimum. 

Event-risiko 

I særlige situationer som f.eks. den globale kreditkrise i efteråret 1998, terrorangrebene i USA i 

september 2001 samt finanskrisen i 2008-2009 kan de finansielle markeder blive påvirket meget 

betydeligt og som i forbindelse med finanskrisen over en flerårig periode. En sådan udvikling vil typisk 

også ramme ejendomsmarkedet og kan dermed påvirke Fonden negativt. Med henblik på at undgå at 

blive tvunget til at sælge ejendomme inden for et kort tidsrum skulle en sådan krisesituation opstå, er 

Fonden etableret med en fleksibel investeringshorisont, der tager udgangspunkt i en tiårig periode, 

men hvor perioden kan forkortes eller forlænges, som det synes nødvendigt, og dette anslås til 5 år.  

 

Investor skal være opmærksom på, at ovenstående kun er eksempler, og at andre forhold kan spille 

ind på værdien af investeringen. Investor skal også være opmærksom på, at forskellige dele af de 

finansielle markeder kan reagere forskelligt på disse forhold. 

 

10.4 Følsomhedsberegninger 

Nedenfor belyses, hvorledes ændringer i centrale budgetforudsætninger kan ændre økonomien i 

Fonden i negativ retning. Det skal bemærkes, at de forudsætninger, der i nedenstående analyseres i 

forhold til den risiko, de udgør for Fondens forventede afkast, ligeledes vil kunne ændre sig i modsat 

retning til fordel for økonomien i Fonden. I nærværende analyse ses imidlertid primært på en eventuel 

negativ udvikling i forudsætningerne. 

 

Analyserne beskriver, hvorledes det samlede afkast ved en investering i Fonden ændres ved 

ændringer i de valgte forudsætninger. Afkastet beregnes som den interne rente (IRR ”Internal Rate of 



Side 47 // Formuepleje Ejendomme 4 
 

Return”) på den pengestrøm, som udgøres af investors indbetaling af investeringsbeløbet og 

efterfølgende udlodninger af udbytte og endeligt likvidations-provenu ved Fondens afvikling. Det 

bemærkes, at beregningen af Formueplejes resultathonorar i scenarier med afkast til investor på 

mellem 2% p.a. og 4% p.a. er approximerede værdier. Analyserne beskriver ligeledes, hvordan den 

samlede akkumulerede gevinst i absolutte tal over Fondens forventede levetid ændrer sig med 

ændringer i de valgte parametre. 

 

De centrale budgetforudsætninger, som følsomhedsberegningerne vedrører, er følgende: 

 

• Ændringer i Fondens forventede levetid 

• Ændringer i markedets startforrentning på salgstidspunktet for de erhvervede ejendomme 

• Ændringer i huslejeniveauet 

• Ændringer i inflationsregulering af leje og driftsomkostninger 

• Ændringer i værdistigningen 

• Ændringer i belåningsgrad 

 

10.4.1 Følsomhedsberegning vedrørende ændring i levetiden for Fonden 

Nedenstående tabel viser investors afkast og akkumulerede gevinst ved salg af ejendommene og 

afslutning af Fonden efter forskellige antal år. 

 

 
 

Det fremgår, at investors procentvise afkast bliver påvirket af ændringer i Fondens levetid. Ved 

afslutning af Fonden efter 5 år vil investors afkast udgøre 5,7% p.a., mod 7% p.a. ved en levetid på 10 

år, og ved afslutning efter 15 år vil investors afkast udgøre 6,9% p.a.  

 

Den akkumulerede gevinst påvirkes markant af Fondens levetid. Ved lukning af Fonden efter 5 år vil 

den akkumulerede gevinst være 29,8 millioner kr. for alle investorer tilsammen, og ved lukning efter 15 

år vil gevinsten være 143,1 millioner kr. Da det procentvise afkast kun ændres marginalt ved 

alternative projekthorisonter, er ændringen i akkumuleret gevinst altovervejende et resultat af færre 

eller flere års drift. 

 

10.4.2 Følsomhedsberegning vedrørende ændringer i markedets startforrentning på 

salgstidspunktet for de erhvervede ejendomme 

Nedenstående tabel viser investors afkast og akkumulerede gevinst ved ændringer i den forudsatte 

startforrentning for en ny køber på ejendommene på salgstidspunktet og ved alternative levetider. Et 

fald eller en stigning i startforrentningen på ejendommene vil påvirke værdien af ejendommene i 

opadgående eller nedadgående retning. Udgangspunktet for følsomhedsberegningen er en 

startforrentning på 3,9%, altså et uændret niveau i forhold til den startforrentning, som Fonden 

forventes at købe ejendommene til. 

 

I nedenstående og efterfølgende tabeller er tallene for investors afkast og akkumulerede gevinst ved 

horisonter på under 10 år markeret med grå skrift. Dette er for at markere, at udgangspunktet for 

Fonden er en levetid på 10 år, og at risici, der knytter sig til salg før 10 år, knytter sig til en 

ledelsesmæssig beslutning om førtidig afvikling, hvilket anses for mindre sandsynligt under de 

scenarier, der illustreres i følsomhedsberegningen. 

 

 
 

 

Det fremgår, at investors afkast påvirkes markant af ændringer i startforrentningen. Ved afslutning af 

Fonden efter 10 år, udgør investors forventede afkast 7% p.a. Såfremt startforrentningen stiger med 
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0,25%, reduceres investorernes afkast til 5,5% p.a., og ved en stigning i startforrentningen på 0,75% 

til 4,65% vil investors afkast være 2,5% p.a. Det fremgår også af tabellen, at såfremt startforrentningen 

stiger til 4,65%, vil en forlængelse af Fondens levetid til 15 år medføre, at investors afkast stiger til 

4,7% p.a. Der er således en betydelig værdi og sikkerhed for investorerne forbundet med den variable 

tidshorisont i Fonden. 

 

Ved afslutning af Fonden efter 10 år vil et startforrentningskrav i afståelsesåret på 3,90% være 

ensbetydende med en samlet værdistigning på 7% i ejendomsværdierne, svarende til 34,8 millioner 

kr. før skat, jf. afsnit 9.1.1. Et startforrentningskrav i afståelsesåret på 4,15% vil medføre en 

værdistigning på 0,6% i ejendomsværdierne, svarende til 3,0 millioner kr. før skat. Omvendt vil et 

startforrentningskrav på 4,40% i afståelsesåret resultere i et samlet fald på 5% i ejendomsværdierne, 

svarende til -25.3 millioner kr. før skat. Tilsvarende vil et startforrentningskrav i afståelsesåret på 

4,65% medføre et fald på samlet 10% i ejendomsværdierne, svarende til -50.9 millioner kr. før skat. 

 

Det skal bemærkes, at en længerevarende stigning til 4,65% i startforrentningen på den type 

ejendomme, som primært indgår i Fondens investeringsstrategi på attraktive placeringer i blandt andet 

København og Aarhus, anses for meget lidt sandsynlig. Til sammenligning steg markedsafkast for 

denne type ejendomme kun kortvarigt i perioden under finanskrisen. Det skal endvidere bemærkes, at 

når Fondens fastforrentede realkreditlån er optaget, vil en rentestigning herefter medføre en 

kursgevinst, eftersom kursen på Fondens lån vil falde. I og med at startforrentningen typisk følger 

renteudviklingen, ligger der heri en delvis afdækning af risikoen forbundet med en stigende 

startforrentning, idet tabet på ejendomsværdien delvist kan modsvares af gevinsten på lånet. 

 

10.4.3 Følsomhedsberegning vedrørende ændringer i huslejen og omkostninger 

Nedenstående tabel viser investors afkast og akkumulerede gevinst ved en øjeblikkelig ændring i 

huslejeniveauet umiddelbart efter overtagelse af ejendommene og ved alternative salgstidspunkter. 

På udbudstidspunktet har Fonden endnu ikke indgået aftale om køb af ejendomme, og det konkrete 

huslejeniveau for Fondens ejendomme kendes derfor ikke. Af den grund er der anvendt et skønnet 

huslejeniveau i ejendommene. 

 

 
 

Det fremgår, at investors afkast påvirkes i betydeligt omfang af ændringer i huslejen. Ved afslutning af 

Fonden efter 10 år udgør investorernes forventede afkast 7% p.a. Såfremt huslejen reduceres med 

5% i forhold til det forventede umiddelbart efter købet af ejendommene, reduceres investorernes 

afkast til 4,8% p.a., og ved en reduktion i huslejen på hele 15% vil investorernes afkast være -0,8% 

p.a. Det fremgår også af tabellen, at såfremt huslejen reduceres med 15%, vil en forlængelse af 

Fondens levetid til 15 år medføre at investors afkast stiger til 2,4% p.a. 

 

 
 

Investors afkast påvirkes ligeledes af ændringer i omkostninger til drift og vedligehold. Såfremt 

omkostningerne forøges med 5% i forhold til det forventede vil det forventede afkast falde til 5,7% 

efter 10 år, og til 6.1% efter 15 år. Det fremgår af tabellen, at ved en stigning i omkostninger med 15%, 

vil investorernes afkast forventeligt udgøre 2,8%, hvilket stiger til 4,3% ved en forlængelse af Fondens 

levetid til 15 år. 
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10.4.4 Følsomhedsberegning vedrørende ændringer i årlig regulering af inflationen 

Nedenstående tabel viser investors afkast og akkumulerede gevinst ved ændringer i de forudsatte 

årlige reguleringer i såvel nettolejen, dvs. huslejen med fradrag af ejendommenes driftsomkostninger 

som andre inflationsregulerede omkostninger. Som udgangspunkt forventes der en årlig regulering af 

nettolejen på 1%. 

 

 
 

Det fremgår, at investorernes afkast og akkumulerede gevinst påvirkes i moderat omfang af ændringer 

i de årlige reguleringer af nettolejen. Såfremt inflationen falder fra 1% til 0,75% i hele Fondens levetid, 

vil investorernes afkast over en tiårig horisont falde fra 7% p.a. i udgangspunktet til 6,4% p.a. Ved et 

fald i inflationen til 0,5% i hele projektets løbetid reduceres investorernes afkast fra 7% p.a. til 5,7% 

p.a. 

 

10.4.5. Følsomhedsberegning ved ændring i belåningsgrad 

Ejendomme til beboelse kan belånes maksimalt til 80% af ejendommens værdi, og 

erhvervsejendomme op til 60%. Der er flere forhold der indgår i kreditforeningernes udmåling af 

kreditvurdering af ejendommens værdi, og dette kan bl.a. være ejendommens beliggenhed, 

lejeforhold, driftsomkostninger mv. ligesom der kan være markedsbestemte forhold, der kan få 

indflydelse på kreditforeningernes strategi for udmåling af belåningsværdien.  

Ved en belåningsgrad på eksempelvis 70% og et renteniveau på gennemsnitlig 1,05% for 30-årige 

fastforrentede lån vil investorernes afkast reduceres til 5,5%. Baggrunden for reduktionen i afkast er 

den lavere gearing og den mindskede risiko.   
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11 // SKATTEMÆSSIGE FORHOLD FOR INVESTORER 

 

Nedenfor beskrives de skattemæssige forhold for danske investorer, der investerer i Fonden. 

Beskrivelsen er af generel karakter, så særregler, herunder værnsregler i dansk skattelovgivning, 

omtales ikke, og der tages ikke højde for investorernes individuelle skatteforhold. 

 

Det anbefales, at investorer, som overvejer at investere i Fonden, konsulterer egne rådgivere for at få 

konkrete råd, der er tilpasset den enkeltes særlige forhold. Afsnittet beskriver udbyderens opfattelse af 

gældende skatteregler og skattepraksis pr. 1. december 2019. Investorer bør søge rådgivning hos 

egen skatterådgiver. 

11.1 Personlige investorer, der investerer med frie midler 

En person, der investerer med frie midler, vil blive beskattet af aktieudbytter og gevinster ved salg af 

aktier i Fonden som aktieindkomst. Personens samlede positive aktieindkomst beskattes med 27% af 

de første årlige kr. 54.000 (i 2019) (108.000 kr. hvis gift) og med 42% af beløb derudover. Eventuelt 

realiseret tab ved salg af aktier i Fonden kan modregnes i aktieindkomsten, og bliver denne negativ, 

kan skatteværdien modregnes i personens slutskat. 

Der kan ikke investeres i Fonden via midler i virksomhedsordningen. 

11.2 Personlige investorer, der investerer via pensionsdepot 

For personer, som investerer i Fonden via pensionsmidler i depot, vil udbytte og gevinst/tab på aktier i 

Fonden blive beskattet med 15,3% PAL-skat efter et lagerprincip. 

For en person, der kun investerer via pensionsmidler i depoter, kræver en investering på 750.000 kr. 

samlede pensionsmidler i depoter på 2,7 millioner kr., hvilket blandt andet skyldes sprednings- og 

placeringsregler. For en person, der investerer 750.000 kr. i Fonden via en kombination af frie midler 

og pensionsmidler i depoter, er kravet til personens samlede pensionsmidler i depoter mindre end 2,7 

millioner kr., dog minimum 500.000 kr. 

11.3 Selskabsbeskattede investorer (ApS og A/S) 

Selskabsaktionærer, der ejer under 10% af aktiekapitalen i Fonden, skal kun medregne 70% af 

udbytte fra Fonden i den skattepligtige indkomst, mens gevinst ved salg af aktier i Fonden eller ved 

likvidation af Fonden er skattefri. Selskabsaktionærer beskattes med den til enhver tid gældende 

danske selskabsskat, der p.t. andrager 22% (den reelle beskatning af udbytte bliver på 15,4%, 

svarende til 70% af 22%). Tab ved salg af aktier i Fonden er ikke fradragsberettiget. 

Selskabsaktionærer, der ejer 10% eller mere af aktiekapitalen i Fonden, skal ikke beskattes af udbytte 

fra Fonden eller fortjeneste ved salg af aktierne i Fonden. Tab ved salg af aktier i Fonden er ikke 

fradragsberettiget. 

Såfremt fonde, herunder erhvervsdrivende fonde, som er omfattet af fondsbeskatningsloven, ejer 

kapitalandele i Fonden, gælder de samme regler som beskrevet ovenfor for selskaber. 
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12 // TEGNING AF KAPITALANDELE 

 

Udbuddet af kapitalandele i Fonden sker med en minimumstegning på 750.000 kr. pr. investor. 

Tegning af kapitalandele i Fonden sker til kurs 400. Kapitalandelsstørrelsen er 100 kr. pr. stk., og 

tegning sker til 400 kr. pr. kapitalandel. Med en tegningskurs på 400 betyder dette ved indskud på kr. 

750.000, at der opnås kapitalandele på kr. 187.500. 

De udbudte kapitalandele er unoterede, men er tildelt en ISIN-kode (International Security 

Identification Number). De nye aktier vil blive registreret under midlertidig fondskode (DK0061268398). 

Efter registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil de nye aktier blive 

sammenlagt med moderfondskoden (DK0061268208.), hvorefter selskabets aktier kun er noteret 

under denne fondskode. 

Fonden har én kapitalklasse, og ingen kapitalandele har særlige rettigheder. 

Såfremt Formuepleje i sin egenskab af forvalter efter investorernes indbetaling af kapitalindskuddet 

måtte konkludere, at der er markedsmæssige, finansielle eller andre forhold, der gør det umuligt at 

gennemføre Fonden på vilkår, der er i overensstemmelse med nærværende udbudsmateriale, vil 

Formuepleje foranledige, at Fonden opløses, og de fulde indskudte midler betales tilbage til 

investorerne. 

12.1 Tegningsperiode 

Tegningsperioden for investorerne løber fra 6. januar 2020 til 31. januar 2020, og betaling sker d. 6. 

februar 2020 eller i en periode derefter efter Bestyrelsens nærmere beslutning.  

Tegning af kapital sker via en såkaldt ’private placement’ til en udvalgt kreds af institutionelle 

investorer og formuende private investorer, som tegner kapitalandele i form af en ikke-offentlig 

tegning. Tegningslisten findes bagest i dette udbudsmateriale. 

Eftersom minimumstegningen udgør 750.000 kr., svarende til mere end 100.000 euro, er nærværende 

udbud undtaget fra reglerne om prospekter i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/1129 af 14. juni 2017.  

12.2 Maksimal tegning 

Den maksimale aktietegning i Fonden er fastlagt til nominelt 150.000.000 kr., der tegnes til kurs 400, 

således at den tilførte egenkapital ved kapitalforhøjelsen maksimalt kan udgøre 600.000.000 kr., og 

således at den samlede aktiekapital, inklusive den ved stiftelsen indskudte aktiekapital, kan udgøre op 

til nominelt 150.400.000 kr. når der tages hensyn til den ved stiftelsen indskudte aktiekapital på 

400.000 kr. 

Bestyrelsen kan beslutte at lukke for tegning af kapitalandele ved et af bestyrelsen fastsat 

minimumsbeløb. Bestyrelsen har indtil videre fastsat et minimumsbeløb på kr. 75.000.000 

(minimumstegningen). Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt efter opnåelse af 

minimumstegningen beslutte at lukke for tegning af kapitalandele og er i så fald ikke forpligtet til at 

acceptere tilbud på tegning af kapitalandele udover minimumstegningen. Beslutter bestyrelsen, uden 

at være forpligtet hertil, at acceptere tilbud på tegning af kapitalandele ud over minimumsbeløbet er 

bestyrelsen berettiget til at fastlægge omfanget af mertegningen ud over minimumstegningen, samt 

allokering heraf efter en af bestyrelsen fastlagt fordelingsnøgle. 

Sker der overtegning, vil Formuepleje arrangere, at der sker reduktion af de indkomne tegninger. 

Formuepleje kan beslutte at forlænge tegningsperioden. 

12.3 Fondens adresse 

Formuepleje Ejendomme 4 A/S har følgende adresse: c/o Formuepleje A/S  

Værkmestergade 25 

8000 Aarhus C
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13 // FORMUEPLEJE 

 

13.1 Formueplejekoncernen 

Formueplejekoncernen omfatter Formuepleje Holding A/S med datterselskaberne Formuepleje A/S, 

Absalon Fondsmæglerselskab A/S og Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S. 

Struktur i Formuepleje Gruppen 

 

 

Formuepleje arbejder med formidling af investering i en række investeringsprodukter, der indebærer 

investering i porteføljer af aktier og obligationer gennem børsnoterede kapital- og 

investeringsforeninger. Formueplejekoncernen udbyder således børsnoterede investeringsløsninger 

og repræsenterer en række andre forvaltere i Danmark – blandt andet BNP Paribas Asset 

Management, Silver Street Capital samt Alliance Bernstein på deres Global Core Equity Strategy. 

Formueplejekoncernen forvalter i alt aktiver for investorer på mere end 80 milliarder kr. 

13.2 Formueplejes værdier 

Formuepleje lægger vægt på at, alle Formueplejes investeringsprodukter skal leve op til et sæt af 

værdier og principper, som Formuepleje anser for fundamentale for at leve op til den tillid, 

investorerne viser selskabet ved at investere i Formueplejes produkter. 

Disse principper er illustreret i diagrammet nedenfor: 

 

 

13.3 Ledelsen i Formueplejekoncernen 

Formuepleje ledes af følgende syv personer: 

• Niels B. Thuesen, adm. direktør, Formuepleje Holding A/S, medlem af investeringskomiteen 

• Mogens Kristensen, direktør, Formuepleje Holding A/S 

• Henry Høeg, direktør, Formuepleje A/S 

• Søren Astrup, direktør, Formuepleje A/S, medlem af investeringskomiteen 
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• Leif Hasager, investeringsdirektør, Formuepleje A/S, formand for investeringskomiteen 

• Henrik Franck, direktør, Formuepleje A/S, medlem af investeringskomiteen 

• Thor Bendixen, direktør Family Office, Formuepleje A/S 

Niels B. Thuesen, Administrerende direktør i Formuepleje Holding A/S 

Niels B. Thuesen har omfattende investeringserfaring fra 30 år med kapitalforvaltning, heraf 27 år i 

topledelsen – blandt andet fra BankInvest. Hos Formuepleje siden juli 2012. 

Mogens Kristensen, Koncerndirektør i Formuepleje Holding A/S 

Mogens Kristensen har erfaring fra 30 år hos Sydbank, hvoraf de sidste 15 med optimering af 

forretningsprocesser med direkte reference til den adm. direktør. Hos Formuepleje siden juni 2016. 

Henry Høeg, direktør i Formuepleje A/S 

Henry Høeg har tung rådgivningserfaring fra 20 år med rådgivning og er blandt andet tidligere 

erhvervsdirektør for Realkredit Danmark Vest. Hos Formuepleje siden 2005. 

Søren Astrup, direktør, Formuepleje A/S 

Søren Astrup har vidtrækkende investeringserfaring fra 20 år med kapitalforvaltning og er blandt andet 

tidligere investeringsdirektør for Formuepleje og porteføljemanager i SydInvest. Ansat hos 

Formuepleje siden januar 2003. 

Leif Hasager, investeringsdirektør, Formuepleje A/S 

Leif Hasager har meget bred og dyb investeringserfaring med mere end 30 år som 

investeringsdirektør og rådgiver for institutionelle investorer. Ansat hos Formuepleje siden januar 

2013. 

Henrik Franck, direktør, Formuepleje A/S 

Henrik Franck har massiv investeringserfaring fra næsten 30 år med kapitalforvaltning og er blandt 

andet tidli- gere Investeringsdirektør for PFA og JØP. Ansat hos Formuepleje siden januar 2013. 

Thor Bendixen, direktør Family Office, Formuepleje A/S 

Thor Bendixen har med mere end 30 år inden for den finansielle sektor solid erfaring med 

kapitalforvaltning, blandt andet fra ABN AMRO og Carnegie Investment Bank. I 2006 stiftede Thor 

Bendixen Wealth Management, hvor han var adm. direktør. Han kom til Formuepleje i januar 2018. 

13.4 Formuepleje A/S 

Formuepleje har eksisteret siden 1986, hvor koncernen blev grundlagt af Claus Hommelhoff og Erik 

Møller. 

Størstedelen af koncernens aktiviteter drives i dag i Formuepleje A/S, som har tilladelse som forvalter. 

Selskabet er et 100% ejet datterselskab til Formuepleje Holding A/S. Selskabet har hjemsted i Aarhus 

og har herudover en filial i Hellerup. Formuepleje A/S har tilladelse fra Finanstilsynet. Ledelsen 

vurderer, at Formuepleje A/S er Danmarks største private og bankuafhængige kapitalforvalter med 

mere end 11.000 investorer og mere end 80 milliarder kroner under forvaltning. 

Formuepleje A/S er udpeget som forvalter for Formuepleje Ejendomme 4 A/S. 

Direktionen for Formuepleje A/S udgøres af Søren Astrup, Henrik Franck og Henry Høeg samt 
suppleres i relation til ejendomsaktiviteterne af ejendomsdirektør Bettina Movang. 
 
13.5 Investeringskomitéen i Formuepleje 

Alle beslutninger vedrørende køb og salg af ejendomme samt beslutninger om væsentlige nye 

investeringer i Fondens ejendomme træffes af Formueplejes ledelse efter indstilling fra 

investeringskomitéen, der kan trække på rådgivning fra Formueplejekoncernens Advisory Board. 

Investeringskomiteens medlemmer har bred erfaring fra den finansielle sektor. De enkelte medlemmer 

har ikke ansvaret for en konkret aktivklasse, hvilket bidrager til, at følelser holdes adskilt fra 

investeringsprocessen, og at det er gode argumenter og rationelle betragtninger, der ligger til grund 

for investeringsbeslutningerne. 



Side 54 // Formuepleje Ejendomme 4 
 

Investeringskomiteen består af følgende personer: 

• Niels B. Thuesen 

• Søren Astrup 

• Leif Hasager, formand 

• Henrik Franck 

For information om investeringskomiteens medlemmers baggrund, venligst se afsnit 13.3 ovenfor. 

13.6 Advisory Board for ejendomme i Formueplejekoncernen 

Med henblik på at sikre, at beslutninger vedrørende den generelle investeringsstrategi samt køb, salg 

og udvikling af ejendomme træffes på basis af indgående markedskendskab og ejendomsekspertise, 

har Formueplejekoncernen indgået aftale med Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S, som har 

tilknyttet et Advisory Board, som blandt andet yder rådgivning og indsigt til Formuepleje inden for 

følgende områder: 

1.1. Konsulentselskabets samlede opgaver består i at yde rådgivning og indsigt om: 

• Ejendomsmarkedet i Danmark 

• Potentielle attraktive boligejendomme og interessante boligområder i Danmark, 

• Udvikling af eksisterende ejendomme i Fondenes portefølje  

• Markedsudvikling i Danmark – og rådgive om muligheder i forskellige geografiske 
segmenter i Danmark. 

• Udviklingen hos konkurrenter. 

• Due Diligence af påtænkte ejendomme til Fondens portefølje. 

• Konkrete ejendommes attraktivitet og velegnethed som investeringsobjekt.  

• Ejendomsstruktur 

• Opstilling af investeringskriterier, herunder kriterier for ejendomstyper, lokationer, 
anvendelse og andre væsentlige forhold.  

• Mulige ejendomsadministrator – herunder med vurdering af denne. 

• Deltalgelse i påkrævet møder hos Formuepleje – herunder både hos bestyrelse, 
direktion og Investeringskomité samt bestyrelse for Fonden.   

 

Medlemmerne i Advisory Board aflønnes af Formuepleje Real Estate Consulting 1 A/S med et fast 

årligt honorar samt et variabelt honorar, der udgør en andel af det resultathonorar, som Formuepleje 

oppebærer ved Fondens afvikling. Formueplejes resultathonorar udgør 10% af det akkumulerede 

overskud i Fonden efter fradrag af alle omkostninger undtaget resultathonoraret, idet der kun betales 

fuldt resultathonorar, såfremt investorer i Fonden har opnået et afkast på mindst 4,0% p.a., og 

resultathonoraret bortfalder helt, såfremt investorerne afkast udgør under 2,0% p.a. 

Medlemmer af Advisory Board modtager ikke andel af resultathonoraret, der vedrører ejendomme, 

som det pågældende medlem af Advisory Board selv eller gennem sin virksomhed som mægler eller 

på anden måde har været involveret i formidlingen eller købet af og i den egenskab har haft personlig 

eller erhvervsmæssig indkomst fra. Som erhvervsmæssig indkomst medregnes indkomst opnået i 

selskaber, som medlemmet har en direkte eller indirekte økonomisk interesse i på købstidspunktet. 

Ovenstående aflønningsmodel sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter mellem Advisory Board-

medlemmers økonomiske incitament i Fonden og investorernes interesse i højest muligt afkast. 

På tidspunktet for udbuddet af Formuepleje Ejendomme 4 A/S udgøres Advisory Board af følgende 

personer: 

Lone Bøegh Henriksen, Ejendomsmægler MDE, indehaver af 10 home-forretninger  

Ejendomsmægler Lone Bøegh Henriksen har drevet selvstændig ejendomsmæglerforretning i mere 

end 30 år. Hun har meget stor erfaring inden for rådgivning og sparring omkring udvikling af nye 

boliger samt vurdering af investeringer på projekt- og porteføljeniveau. Derudover er hun en betydelig 

aktør i København og Storkøbenhavn på salg og udlejning af projektboliger. Hun rådgiver i dag en 

lang række pensionskasser samt andre indenlandske og udenlandske aktører på dette område. 

Henrik Jensen, Adm. direktør, De Forenede Ejendomsselskaber A/S 

Henrik Jensen har mere end 25 års erfaring fra blandt andet den svenske finans- og 

livsforsikringskoncern Skandia og den danske ejendomsvirksomhed De Forenede 
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Ejendomsselskaber. Han har indgående kendskab til alle aspekter af fast ejendom, herunder køb, 

salg, drift og finansiering og særligt varetagelse af investorernes interesser. 

Henrik Jensen arbejdede i en årrække som direktør for Skandias danske ejendomsselskab Diligentia 

A/S med fokus på Danmark og Sydsverige med en betydelig portefølje på cirka 4 milliarder kr. Han har 

således opnået et betydeligt markedsmæssigt overblik og viden, som har skabt store stabile resultater 

gennem årene. 

Han er i dag administrerende direktør i De Forenede Ejendomsselskaber A/S, hvor fokus er på køb og 

salg samt udvikling og drift af bolig såvel som erhvervsejendomme. 

Erik Andresen, Indehaver, NORDICALS A/S 

Erik Andresen er uddannet bankmand og har en karriere bag sig på 20 år i Nordea og sluttede der 

som erhvervschef i Aarhus. Igennem 15 år, indtil ultimo 2017, har han været ejer af og direktør for 

Nybolig Erhverv Aarhus. Han har taget ejendomsmægleruddannelsen og er RICS-certificeret. 

I karrieren som ejendomsmægler har han i en periode på tre år arbejdet i Tyskland med formidling af 

ejendomme til danske og tyske investorer. Senest har Erik Andresen købt en andel af franchisekæden 

Nybolig Erhverv, som har ændret navn til NORDICALS A/S. Erik Andresen, er endvidere aktiv inden 

for landbrug i udlandet og har flere bestyrelsesposter. 

Lars-Erik Larsen, Direktør og investor 

Lars-Erik Larsen har mange års erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet som 

erhvervskundechef i Jyske Bank. Han har indgående kendskab til finansiering og de 

finansieringsløsninger, der anvendes ved investering i fast ejendom.  

I 2010 var Lars-Erik Larsen medstifter af ejendomskoncernen DOMIS og adm. direktør. DOMIS-

koncernen har beskæftiget sig med investering i og optimering og salg af boligudlejningsejendomme 

og porteføljer. Han har dermed indgåede kendskab til værdiskabelsen ved alle former for investering i 

boligejendomme. I 2017 var Lars-Erik Larsen med til at etablere Formuepleje Ejendomme og var 

ejendomsdirektør indtil februar 2019.  
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14 // SAMARBEJDSPARTNERE 

 

Finansielle samarbejdspartnere 

Den primære bankforbindelse for Fonden vil være Danske Bank. 

Realkreditlån forventes optaget hos et eller flere anerkendte danske realkreditinstitutter. 

Realkreditinstituttet vil blive valgt i forbindelse med optagelse af lån til konkrete ejendomme. 

Ejendomsadministrator 

Der vil blive indgået en aftale med en ejendomsadministrator i forbindelse med Fondens investering i 

konkrete ejendomme. Der vil blive valgt en samarbejdspartner med dokumenteret erfaring og 

ekspertise i relation til ejendomsadministration generelt og med særlig hensyntagen til specifikke 

forhold og nødvendige kompetencer vedrørende drift og optimering af den konkrete ejendom. 

Rådgivere 

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har rådgivet Formuepleje i 

forbindelse med etableringen af og udbuddet af kapitalandele i Fonden. Ernst & Young, Godkendt 

Revisonspartnerselskab har afgivet erklæring på nærværende udbudsmateriale.  

Revisor for Fonden er: 

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR nr. 30700228, 

Dirch Passers Allé 36 

2000 Frederiksberg 

Advokat 

DLA PIPER Advokatfirma i Aarhus har rådgivet Formuepleje i forbindelse med etableringen af og 

udbuddet af Fonden.  

Forvalter og udbyder 

Formuepleje A/S er udbyder af Fonden og er ligeledes udpeget som forvalter for Fonden. 

Depositar 

Senest på tidspunktet for investorernes betaling af egenkapitalindskuddet i Fonden forventes der 

indgået aftale med Danske Bank i henhold til hvilken, Danske Bank påtager sig at fungere som 

depositar for Fonden.  
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15 // ERKLÆRING FRA UDBYDER 

 

Vi erklærer herved, at oplysningerne i nærværende udbudsmateriale os bekendt er rigtige, og at 

udbudsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, 

som udbudsmaterialet skal give, samt at udbudsmaterialet os bekendt indeholder enhver væsentlig 

oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer i Formuepleje Ejendomme 4 A/S. 

 

Direktionen i Formuepleje A/S 

  

Henrik Franck 
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16 // ERKLÆRING FRA UAFHÆNGIG REVISOR 

 

Den uafhængige revisors erklæring om budgetterne for årene 2020-2030 og 

følsomhedsberegninger 

Til potentielle investorer i Formuepleje Ejendomme 4 A/S 

Vi har efter aftale undersøgt, hvorvidt budgetter og følsomhedsberegninger for Formuepleje 
Ejendomme 4 A/S for årene 2020 - 2030 i al væsentlighed er udarbejdet på det anførte grundlag, samt 
hvorvidt budgetterne og følsomhedsberegningerne er i overensstemmelse med selskabets 
regnskabspraksis.  

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Budgetterne omfatter resultatbudget, balancebudget og budget for pengestrømme i afsnit 9 
”Budgetter”, side 41-43. Følsomhedsberegningerne omfatter følsomhedsberegningerne i afsnit 10 
”Risiko og følsomhedsberegninger”, side 45-50. 

Det anførte grundlag fremgår af afsnit 8 ”Budgetforudsætninger”, side 36-40. 

Formålet med budgetterne er at afspejle en forventet økonomisk virkning af ledelsens handlingsplaner 
for årene 2020 – 2030.  

De faktiske resultater, balancer, likviditet og egenkapital for årene 2020 – 2030 vil sandsynligvis afvige 
fra budgetterne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan 
være væsentlige. 

Erklæringen er udelukkende udarbejdet til brug for potentielle investorer med henblik på køb af aktier i 
Formuepleje Ejendomme 4 A/S og kan ikke anvendes til andre formål.  

LEDELSENS ANSVAR 

Ledelsen i Formuepleje Ejendomme 4 A/S har ansvaret for at udarbejde budgetterne og 
følsomhedsberegningerne på det anførte grundlag, samt at budgetterne og følsomhedsberegningerne 
er i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som budgetterne og 
følsomhedsberegningerne er baseret på.  

REVISORS ANSVAR 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt budgetterne og følsomhedsberegningerne i al 
væsentlighed er udarbejdet på det anførte grundlag, samt hvorvidt budgetterne og 
følsomhedsberegningerne er i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med 
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.  

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om 
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder 
dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og 
gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers 
retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende 
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel 
adfærd. 

Som led i vores arbejde har vi efterprøvet, om budgetterne og følsomhedsberegningerne er 
udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og efter den regnskabspraksis, der fremgår af 
prospektet for Formuepleje Ejendomme 4 A/S i afsnit 8 ”Budgetforudsætninger”, herunder kontrolleret 
den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne og følsomhedsberegningerne. 

Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om de anvendte forudsætninger er dokumenterede, 
velbegrundede og fuldstændige, eller om budgetterne kan realiseres, og vi udtrykker derfor ingen 
konklusion herom. 

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores 
konklusion. 
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KONKLUSION 

Det er vores opfattelse, at budgetterne og følsomhedsberegningerne for årene 2020 – 2030 i al 
væsentlighed er udarbejdet på det anførte grundlag samt i overensstemmelse med selskabets 
regnskabspraksis. 

Aarhus, den 6. januar 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 
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