
Investeringsstrategi 
Der investeres i ejendommen Nicolinehus Nord med investors 
indskudte kapital og lån optaget i danske realkreditinstitutter. 

Ejendommen ligger i den nyudviklede bydel Aarhus Ø. Place
ringen er gunstig i relation til den erhvervs og befolkningsmæs
sige udvikling. Fonden har en forventet løbetid på mellem 5  
og 15 år.

Fondens investeringsstrategi er at investere i, udvikle, udleje  
og administrere bolig og erhvervsudlejningsejendomme samt 
anden investeringsvirksomhed inden for vedtægternes rammer. 

Udviklingen i afkastet afhænger af ejendomsmarkedet, ændringer 
i huslejeniveauet, inflationen, tidspunktet for køb og salg af ejen
domme, renteniveauet, udsættelse af salgstidspunktet samt  
ændringer omkostninger til drift og vedligeholdelse. 
 
Målsætning for egenkapitalforrentning udgør 7,99% p.a.  
efter skat.

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. 

Formuepleje A/S forestår boligudlejning, med intern udlej
ningschef, for at sikre fuldstændig kontrol over processerne. 
Efter erhvervelsen af ejendommen foretages der løbende  
optimering af driften. Her optimeres alle forhold omkring  
ejendommen og fondens struktur i øvrigt, med særlig fokus  
på at sikre lav tomgang, tilpasning af huslejer og optimal finan
siering med henblik på at maksimere fondens driftsafkast. 
Drifts optimeringen varetages af Formueplejes ejendomsteam. 

Fakta

Selskab:  Formuepleje Nicolinehus Nord A/S

ISIN:  DK0061670635

CVR nr.:  42527106

Juridisk enhed:  Aktieselskab

Lovgivning:  Alternativ Investeringsfond (AIF)

Startdato:  05.07.2021

Aktiekapital i kr.: 88.850.000

Egenkapital i kr.  355.400.000

Antal aktier i stk.  888,5

Indre værdi i kr. pr. aktie (05.07.2021) 400

Kapitalstruktur:  Lukket (Close ended)

Antal investorer: 155

Honorar 
Fondens faste honorar udgør 0,45% p.a. af fondens balancesum.  
 
Derudover betales et resultathonorar på 10% af den realiserede 
gevinst på fonden, hvis investorernes afkast udgør 4% p.a. eller 
mere. Hvis investorens afkast ligger under 2% p.a., betales der 
ikke resultathonorar. Hvis investorernes afkast ligger mellem 2% 
p.a. og 4% p.a., betales der et forholdsmæssigt resultathonorar.

Forvalter Formuepleje A/S

Bestyrelse Kristian Voldsgaard, Jesper Hentze Andersen og 
Lars Sylvest 

Direktør Søren Astrup

Investeringskomite Henrik Franck, Niels B. Thuesen,  
Søren Astrup og Frank Reisbøl

Ejendomsadministrator Ejendomsafministration vil blive  
varetaget af anderkendt ekstern administrator.

Øvrigt
•  Minimumsindskud 750.000 DKK 

•  Anvisningsret: Investor har anvisningsret til alle ledige boli
ger på tværs af alle Formueplejes fremtidige ejendomsfonde 
efter ”først til mølleprincippet”. En investering på 750.000 kr. 
udløser en anvisningsret, som kan benyttes af investor  
eller et familiemedlem. Mail til bolig@formuepleje.dk med  
følgende oplysninger: Dit fulde navn, telefonnummer, mail
adresse samt hvilken bolig du ønsker. 

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

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

Forventet aktiv-/passivsammensætning

Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
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Formuepleje Nicolinehus Nord A/S

Formuepleje Nicolinehus Nord A/S  
ejer ejendommen Nicolinehus Nord

Nicolinehus Nord er en del af det samlede Nicolinehus som også 
omfatter en sydbygning. Ejendommen er DGNBcertificeret og  
er tegnet af AART Arkitekter med en særpræget trappeformet  
arkitektur.

Ejendommen er en blandet ejendom med forskellige typer af area
ler. I kælderen er en parkeringskælder med 219 parkeringspladser. 
Derudover er der i kælderetagen indrettet et fitnesscenter som  
får naturligt lys via store ovenlysvinduer til den offentlige plads  
og legeplads ovenover. Hele stueetagen er indrettet som en stor 
markedshal, hvor forskellige madboder skal skabe liv i og omkring 
Nicolinehus.
 

På 1.3. etage er moderne og råt indrettede kontorlokaler. Disse 
har direkte kig til livet i markedshallen gennem lydisolerede glas, 
som skal medvirke til et unikt kontormiljø. Udover samspillet med 
markedshallen, så har kontorlokalerne udsigt udover bugten og 
træskibshavnen, som ligger på hver sin side af Nicolinehus Nord.

4.9. sal i ejendommen er indrettet med 60 boligenheder i varie
rende størrelser. Boligerne har alle udgang til privat udeareal på  
altan eller taghave og mest nævneværdigt er de store tagterrasser 
på 70 m², som visse af lejeboligerne har. Det skaber et ekstraordi
nært uderum til lejerne.

De to øverste etager er indrettet til restaurant og skybar og har  
de øverst beliggende tagterrasser som sikrer, at restauranten har 
udeserveringsareal med udsigt over Aarhus og havet.
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Boliglejemål: 60 
Typer af erhvervslejemål: 6


