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Formuepleje Ejendomme 3 A/S
Investeringsstrategi

For valter Formuepleje A/S

Der investeres i danske boligejendomme finansieret med inves
tors indskudte kapital og langsigtede fastforrentede lån optaget
i danske realkreditinstitutter.
Ejendommene er beliggende i København og Aarhus. Fondens
investeringer skal være beliggende i København, Aarhus
og Odense eller andre områder, der er gunstige i relation til
erhvervs- og befolkningsmæssig udvikling. Afdelingen har en
forventet løbetid på mellem 5 og 15 år.

Direktør Søren Astrup
Ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard
Investeringskomite Henrik Franck, Niels B. Thuesen,
Søren Astrup, Frank Reisbøl og Thor Bendixen
Advisor y board Lone Bøegh Henriksen, Henrik Jensen,
Erik Andersen, Lars-Erik Larsen

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, indstilles 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 huslejer, optimal finansiering
og valg af ejendomsadministrator m.m. med henblik på at
maksimere fondens driftsafkast. Driftsoptimering varetages af
Formueplejes ejendomsteam.

Fakta
Selskab:

Formuepleje Ejendomme 3 A/S

ISIN:

DK0061136801

CVR nr.:

40281312

Juridisk enhed:

Aktieselskab

Lovgivning:

Alternativ Investeringsfond (AIF)

Startdato:

02.05.2019

Aktiekapital i kr.:

72.850.000

Egenkapital i kr.:

75.888.025

Indre værdi 31.12.2020:

1.041,70*

Kapitalstruktur:

Lukket (Close ended)

Antal investorer:

62

*Indre værdi 31.12.2019: 988,86 kr. pr. aktie.

Honorar

Bestyrelse Carsten With Thygesen, Lars-Erik Larsen,
Lars Sylvest

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.

Ejendomsadministrator Taurus Ejendomsadministration
ApS, Aarhus, taurus.dk og LEA Ejendomspartner A/S, Kolding,
lea.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 mølle-princippet”.
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 inve
storer om mulighederne for salg af andelene og er behjælpe
lig 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

Ndr. Fasanvej 176 (Frederiksberg)
Blomsterhaven (Tilst)
Kanalhuset (København S)

Passivsammensætning

30 -årige obl. lån 1% m/afdrag
30 -årige obl. lån 1% u/afdrag
Egenkapital
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Formuepleje Ejendomme 3 A/S
Portefølje
Fonden ejer følgende ejendomme via datterselskaber:

Ndr. Fassanvej 176, 2000 Frederiksberg

75 stk. ejerlejligheder (1 vær. på 37-46 m2) og parkeringsdæk med
13 parkeringspladser
Opført 2019, arkitektfirma Arkitema
I nyopført, seksetagers hjørneejendom med trappetårne og elevatorer. Alle boliger
er rummelige 1 værelses, og med kun få mindre variationer, samt eget køkken og
bad. Lejlighederne bebos af studerende.
Der er fælles nyanlagt gårdmiljø, fælles terrasser på henholdsvis 2. sal og på
toppen af bygningen (ca. 480 m2) med vindafskærmning, cykelparkering på parke
ringsdækket og fælles vaskeri i kælderen. Beliggenheden er ved Bispeengbuen
grænsende op til Nørrebro. Inden for 2 km er uddannelsesinstitutioner, såsom
bl.a. CBS og Landbohøjskolen samt café og teaterlivet omkring Frederiksberg
Allé. Nærområdet byder også på Cityringen – Metro og supermarkeder, foruden
REMA 1000 i bunden af bygningen.

Pollenvænget 4-18, 8381 Tilst

45 stk. ejerlejligheder (2-4 vær. på 46-104 m2)
Opført 2019, arkitekt Arkitema
Ejendommen omfatter tre nyopførte blokke med 45 stk. boliger, og er en del af en
karré bestående af 5 bygninger med fællesområde, grønt miljø i midten og parke
ringsmuligheder.
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 Universitets
hospitalet, indkøb og offentlig transport.

Kanalhuset Cph ApS, Robert Jacobsens Vej 63A-K og 65,
København S
107 stk. ejerlejligheder (1-5 vær. på 30-118 m2)
Opført 2017, arkitekt Mangor & Nagel A/S
Ejendommen består af to bygningsdele – 11 etagers frontbygning og 8-etagers gård
hus. Markant fremtoning med sine to ekstra etager end naboområdets bygninger.
Fra 2. etage balkoner i glas, som giver et arkitektonisk særpræg. Fælles gårdmiljø i
karrémidten med funktionelle cykelskure der afskærmer miljøet fra adgangsvejene
til ejendommen.
Primært små effektive enheder under 70 m2 suppleret med 20 enheder mellem 70
og 90 m2 og 13 enheder over 90 m2. Boligerne har optimal tilstrømning af lys, glas
balkoner fra 2. etage og spektakulær udsigt.
Ørestad er en nyere bydel på øen Amager. Området udvikles ved hjælp af konceptet
”ny by” med Metroen som primær offentlig transportnet til resten af Hovedstadsom
rådet. Fra ejendommen kun få hundrede meter til ”Metronettet”. Lejlighederne be
boes af unge par og studerende, som deler lejlighederne.

Boliglejemål: 227 stk.
Parkeringspladser: 13 stk.
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