
Investeringsstrategi 
Fondens investeringsstrategi er bygget op omkring skabelsen  
af en diversificeret ejendomsportefølje på tværs af danske vækst-
byer og med et bredt fokus på boligudlejningsejendomme med 
forskellige boligmæssige trends samt med mulighed for investe-
ring i erhvervsejendomme. 

Der investeres med investors indskudte kapital og lån optaget i 
danske realkreditinstitutter. Fonden har en forventet løbetid på 
mellem 5-15 år. 

Formålet med investeringsstrategien er, at Fonden skal skabe 
en risikospredning på tværs af forskellige ejendomsinveste-
ringer. I stedet for kun at fokusere på eksempelvis én trend eller 
én geografi, er det Fondens mål at opnå en bedre risikospred-
ning ved at arbejde med flere forskellige trends og geografier. 
Fonden kan både investere i ejendomme i drift og under opfør-
else. Formålet med at gå efter ejendomme under opførelse er,  
at der kan opnås et højere afkast end ved ejendomme i drift. 

Det skyldes, at når der investeres i ejendomme under opførelse, 
så er det muligt at opnå en del af den udviklingsgevinst, der  
skabes ved ejendomsudvikling. Det er muligt, blandt andet fordi  
køberkredsen er mere snæver, fordi eksempelvis udenlandske 
købere typisk ikke ønsker projekter. Udenlandske købere står 
for ca. halvdelen af investeringerne i det danske ejendomsudlej-
ningsmarked. Det har typisk også værdi for ejendomsudviklere 
at sælge deres projekter tidligt i processen, og derfor er de  
villige til at afgive en del af afkastet. 

Ved investering i ejendomme under opførelse vil markedet på 
samme vis analyseres dybdegående for at sikre, at det, som  
opføres, matcher til markedet og derved giver grobund for  
en stabil drift. Udvælgelseskriterierne i investeringsstrategien 
kan dog tilsidesættes, hvis der opstår en investeringsmulighed, 
hvor forholdet mellem afkast og risiko vurderes at være  
ekstraordinært. 

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 i omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Målsætningen for egenkapitalforrentning p.a. udgør 7,18% efter 
selskabsskat (10 år). 

Fund Governance
Fonden forvaltes af Formuepleje A/S, der er godkendt af Finans-
tilsynet 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 opti-
mering af driften. Her optimeres alle forhold omkring ejendom-
men og fondens struktur i øvrigt, med særlig fokus på at sikre 
lav tomgang, tilpasning af huslejer og optimal finansiering med 
henblik på at maksimere fondens driftsafkast. Driftsoptime-
ringen varetages af Formueplejes ejendomsteam. 

Fakta
Selskab: Formuepleje Select A/S

ISIN: DK0061670981

CVR nr.: 42527149

Juridisk enhed: Aktieselskab

Lovgivning: Alternativ Investeringsfond (AIF)

Startdato: 05.07.2021

Aktiekapital i kr.: A - aktier = kr. 102.250.000 
B - aktier = kr. 4.800.000

Egenkapital i kr. 107.050.000

Antal aktier i stk. 267.625

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

Kapitalstruktur: Lukket (Close ended)

Antal investorer: 57

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 investorernes 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 kr. Fonden er lukket for indskud.

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

•  Exitmulighed: Formuepleje rådgiver de pågældende inve-
storer 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 exitmuligheder 
kontakt Formuepleje A/S. Fonden er velegnet til skatte miljøer 
som frie midler, selskabsmidler samt pensionsordninger. 
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