
Investeringsstrategi 
Der investeres i danske boligejendomme finansieret med inves
tors indskudte kapital og langsigtede fast forrentede lån optaget i 
danske realkreditinstitutter. 

Ejendommene er beliggende i København og Aarhus. Fondens 
investeringer skal være beliggende i København, Aarhus, 
Odense og Aalborg eller andre områder, der er gunstige i rela
tion til erhvervs og befolkningsmæssig udvikling. Afdelingen 
har en forventet løbetid på mellem 5 og 15 år.

Fund Governance
Fonden forvaltes af Formuepleje A/S, der er godkendt af  
Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, 
herunder ejendomsfonde. Fonden har selvstændig bestyrelse 
og direktion. Investeringsprocessen er lagt an på en grundig 
udvælgelse af ejendomme, hvor fondens Advisory Board i sam
arbejde med Formueplejes ejendomsdirektør screener marke
det for egnede investeringer. Efter grundig gennemgang og 
due diligence præsenteres alle investeringsforslag for Formue
plejes investeringskomité, og såfremt investeringscasen egner 
sig til fonden, ind stilles en endelig købsanbefaling til fonden.

Efter erhvervelsen af ejendommene foretages der løbende opti
mering af driften. Her optimeres alle forhold omkring ejendom
mene og fondens struktur i øvrigt, med særligt fokus på at 
sikre lav tomgang, tilpasning af hus lejer, optimal finansiering 
og valg af ejendomsadministrator m.m. med henblik på at  
maksimere fondens driftsafkast. Driftsoptimering vare tages af 
Formueplejes ejendomsteam.   

Fakta

Selskab:  Formuepleje Ejendomme 2 P/S

ISIN:  DK0060954451

CVR nr.:  39302705

Juridisk enhed:  Partnerselskab

Lovgivning:  Alternativ Investeringsfond (AIF)

Startdato: 22.06.2018

Aktiekapital i kr.: 179.750.000

Egenkapital i kr.: 180.762.260

Indre værdi 31.12.2020: 1.005,63 pr. aktie* 

Kapitalstruktur: Lukket (Close ended) 

Antal investorer:  59

*Indre værdi 31.12.2019: 941,10 kr. pr. aktie.

Honorar 
Fondens faste honorar udgør 1,75% p.a. Derudover betales et 
resultathonorar på 10% af den realiserede gevinst på fonden, 
hvis investorernes afkast udgør 4% p.a. eller mere. Hvis investo
rernes afkast ligger under 2,0% p.a., betales der ikke resultat
honorar. Hvis investorernes afkast ligger mellem 2,0% p.a. og 
4,0% p.a., betales der et forholdsmæssigt resultathonorar.

Forvalter Formuepleje A/S

Bestyrelse Carsten With Thygesen, LarsErik Larsen,  
Lars Sylvest

Direktør Søren Astrup

Ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard
 
Investeringskomite Henrik Franck, Niels B. Thuesen,  
Søren Astrup, Frank Reisbøl og Thor Bendixen

Advisory board Lone Bøegh Henriksen, Henrik Jensen,  
Erik Andersen, LarsErik Larsen

Ejendomsadministrator Taurus Ejendomsadministration 
ApS, Aarhus, taurus.dk

Øvrigt
•  Minimumsindskud: 750.000 DKK.  

Fonden er lukket for indskud.

•  Anvisningsret: Investor har anvisningsret til alle ledige boli
ger i ejendomsporteføljen efter ”først til mølleprincippet”.  
En investering på 750.000 kr. udløser én anvisningsret, som 
kan benyttes af investor eller et familiemedlem. Mail til:  
venteliste.formuepleje@taurus.dk med følgende oplysninger: 
Dit fulde navn, telefonnummer, mailadresse, hvilken ejen
domsfond du har investeret i samt hvilken eller hvilke ejen
domme du ønsker.

•  Exitmulighed: Formuepleje rådgiver de pågældende investo
rer om mulighederne for salg af andelene og er behjælpelig 
med at formidle kontakten mellem køber og sælger. Mail til: 
sekretariat@formuepleje.dk

Ved spørgsmål om køb og salg, anvisningsret samt exitmulig
hed kontakt Formuepleje A/S. Fonden er velegnet til skattemil
jøer som frie midler, selskabsmidler samt pensionsordninger.

Aktivsammensætning

Passivsammensætning

Formuepleje Ejendomme 2 P/S
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 Emiliedalen (Højbjerg)    Sigurdsgade (København N)    
 KGV (Aarhus C, Skødstrup, Aarhus C)   Blomsterhaven (Tilst)  

 Hundige Strandvej (Greve)  

  20årige obl. lån 0,5% m/afdrag   30årige obl. lån 1% m/afdrag  
  30årige obl. lån 1,5% m/afdrag   30årige obl. lån 1% u/afdrag   

 30årige obl. lån 1,5% u/afdrag   Egenkapital
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Emiliedalen 163 – 209, 8270 Højbjerg   
24 stk. 2plans rækkehuse på 128 – 136 m².

Opført 2012, arkitektfirma Arkitema

Beliggende i Skåde Bakker i Højbjerg i den sydlige del af Aarhus med ca. 5 kilo
meter til centrum. Kort afstand til gode indkøbsmuligheder i Skåde Centret og 
kort afstand til Skåde Skole. Marselisborg skovene, strand, Aarhus Golf Club og 
Moesgaard Museum er også hurtigt at komme til.  

Alle boliger er opført i 2 plan med funktionel indretning med bl.a. stue/opholds
rum, spisekøkken og gæstetoilet i stueetage samt 4 værelser på 1. sal foruden  
badeværelse. Til boligerne er der egne haver, terrasser, redskabsskur og parke
ringsplads ved boligerne. Gode fællesområder og fælleshus. 

Populært boligområde i kuperet og naturskønt terræn. Attraktivt for familier med 
og uden børn med gode offentlige transportmuligheder til Aarhus Centrum og  
uddannelsesinstitutionerne i Aarhus. 

Kirkegårdsvej 8B, 10A-F, 8000 Aarhus C  
104 stk. ejerlejligheder (12 vær. på 4471 m².) 
og parkeringskælder med 79 parkeringspladser

Opført 2007, arkitektfirma Arkitema

Ejendomme med velindrettede 1–2 værelses lejligheder, der henvender sig til  
studerende, enlige og par m/uden barn. Arealmæssigt fordeler boligerne sig fra 
44–71 m2 med hovedparten på 65–69 m2, og langt de fleste boliger er delevenlige.  

Lejlighederne er gennemlyste og indrettet med køkken/alrum og lækre badevær
elser. Langt de fleste boliger har rummelige altaner. Mellem bygning erne er der  
fælles opholdsareal med bl.a. legeplads og terrasser med bord/bænkesæt. Ejendom
men ligger attraktivt, tæt på Aarhus Universitet, i det centrale Aarhus i et roligt 
område i gåafstand til letbanen og alle midt byens faciliteter, Latinerkvt., Aarhus Ø 
med havnebad og Trøjborg med skov.  

Møllehaven, Grenåvej 795A m.fl., 8541 Skødstrup   
21 stk. rækkehuse på 111120 m².

Opført 2009, arkitektfirma Luplau Poulsen

21 rækkehuse i Løgten/Skødstrup. Et populært oplandsområde til Aarhus, grun
det den korte afstand til Aarhus og gode logistik til motorvejsnet og letbanestræk
ningen, der går til Aarhus centrum, og også videre syd på.   

Boligerne er i 2 plan med absolut optimale lysforhold, og velindrettede med  
køkken/alrum, opholdsstue, gæstetoilet, badeværelse og gode værelser.  

Målgruppen er mindre familier med/uden børn, par med/uden børn og singler 
med/uden børn. Et roligt og hyggeligt område lige ved den gamle smukke  
mølle, som giver karakter til området. På fællesarealer og de brede veje mellem 
boligerne, er der plads til at børn og voksne mødes.  
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Portefølje
Fonden ejer følgende ejendomme via datterselskaber:
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Vestergade 30, 8000 Aarhus C  
30 stk. ejerlejligheder (12 vær. på 3882 m².) og 6 parkeringspladser

Opført 2006, arkitektfirma Luplau Poulsen

Markant hjørneejendom med gårdhave og parkeringspladser i gården. 

Boligerne er primært delevenlige 2 værelses lejligheder med spisekøkken, flot  
badeværelse og to separate værelser. Alle lejligheder er velindrettede og henvender 
sig til studerende, enlige og par uden børn.  

Beliggende meget attraktivt i det centrale City tæt ved Åen, AROS og Latinerkvar
teret. Lige udenfor døren finder man indkøb, spændende specialforretninger og  
caféliv. Der er simpelthen gåafstand til alle midtbyens faciliteter samt til offentlig 
transport, herunder banegården. Aarhus Universitet kan nås på få minutter  
på cykel.   

Sigurdsgade 27 og 31, 2200 København N  
85 stk. ejerlejligheder (1 vær. på ca. 31 m2) og 8 stk. parkeringspladser

Opført 2019, Lantz Arkitekter

Nyopført ejendom omfatter 2 nyopførte og selvstændige bygninger med fuld  
kælder og udvendige trappetårne med elevatorer. Der er et fælles vaskeri i  
kælderen foruden fællesrum. 

Alle boliger er indrettet ens med badeværelse og køkken i åben forbindelse til 
stue. Målgruppen er unge studerende. Beliggenheden er i den ydre del af  
Nørrebro, grænsende op til Østerbro og Nordvest. Området er tæt på Fælled
parken på Østerbro, Nørrebrohallen og Superkilen på Nørrebro. Samtidig tæt  
på offentlig transport – metrostation, busser og Stog. 

Honningvænget 3-5 + Pollenvænget 20-22, 8381 Tilst  
53 stk. ejerlejligheder (23 vær. på 4380 m2) 

Opført 2019, arkitekt Arkitema

Ejendommen omfatter to nyopførte blokke med 53 stk. boliger, og er en del af  
en karré bestående af 5 bygninger med fællesområde, grønt miljø i midten og  
parkering.  
 
Lejlighedstyperne består af 2 og 3 værelses lejligheder, som henvender sig til unge 
par, studerende, enlige og seniorer. Boligerne er gennemlyste og indrettet i tidløse  
og lyse materialer. Der er private terrasser med lille have til stuelejligheder og altaner 
eller franske altaner til de øvrige lejligheder. Beliggende i Tilst v/Skejby, den vestlige 
del af Aarhus by, med ny omfartsvej ind til området og super cykelsti. I nærhed af 
Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospitalet, indkøb og offentlig transport. 
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Portefølje (fortsat)
Fonden ejer følgende ejendomme via datterselskaber:
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Hundige Strandvej 196, Hundige, 2670 Greve 
22 stk. ejerlejligheder (5 vær. på 94125 m2)

Opført 2020.

Ejendommen er i to etager, tegnet i en moderne og enkelt streg, hvor kvadrat
meterne er maksimalt udnyttet i boligerne. Materialevalget er gennemtænkt og  
h3armonisk, så bebyggelsen fremstår smuk, tidløs og velholdt i mange år. 1,5  
parkeringsplads pr. bolig. Der er nyanlagte fællesarealer med grønt område  
med bl.a. legeplads for børn og børnebørn.

Lejlighederne, der alle er i et plan, har enten 1 stk. sydvendt terrasse eller 2 stk.  
altaner – en til hver side af boligerne. De store vinduespartier i alle boligerne og 
ovenlys i 1. sals boligerne lukker lyset ind og styrker rumoplevelsen. Fra 1. salen  
er der havkig.

Interessant beliggenhed med gåafstand til badestrand og indkøb/Rema1000 vis a 
vis med restauranter og specialbutikker rundt omkring adressen. Disse kvaliteter 
efterspørges af de unge par/familier og ”det grå guld”
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Portefølje (fortsat)
Fonden ejer følgende ejendomme via datterselskaber:

  Boliglejemål: 339 stk.  
Parkeringspladser: 93 stk. 


