Blue Capital lancerer største ejendomsprojekt
nogensinde
Der er fart på markedet for ejendomsprojekter og nu kan investeringsselskabet Blue Capital sætte sin første gågadeejendom
som K/S-projekt i udbud.
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Det danske marked for investeringsejendomme er attraktivt, og der er gode muligheder for at
pleje sin formue gennem investeringer i kommanditselskaber (K/S’ere). Blue Capital er Danmarks
førende udbyder af kommanditselskaber og lancerer nu deres første gågadeejendom, der
samtidig er selskabets største projekt til dato.
»Med en købesum på knap 100 mio. kr. og et minimums indskud pr. investor på to millioner kr. er
K/S Sct. Mathias Gade, Viborg vores største projekt nogensinde,» siger Martin Kibsgaard Jensen,
direktør i Blue Capital.
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Ejendomsprojektet ligger på gågaden i Viborg overfor indkøbscentret Sct. Mathias Centret og
indeholder butikslokaler udlejet til Bestseller, enkelte boliglejemål og erhvervslejemål udlejet til
kontor, herunder primært alment praktiserende læger. Den knap 100 år gamle ejendom er opført
af den kendte danske arkitekt Hack Kampmann, der bl.a. står bag opførelsen af Marselisborg Slot
og Aarhus Teater.

Stabile a ast med lav risiko
Gennem K/S-investering i projektejendomme kan Blue Capital tilbyde et produkt, som på
baggrund af gode ﬁnansieringsmuligheder og investeringsaktivitet stiller en valid prognose for
den fremtidige drift og værdiudvikling for ejendommen i sigte.
For når du investerer i erhvervsejendomme med stærke lejere og lange uopsigelige lejekontrakter,
er der stabile a ast med lav risiko at hente, lyder det fra Martin Kibsgaard Jensen.
»Det typiske a ast ved investering i Blue Capitals projekter ligger i spændet mellem 16 og 23 pct.
i årlig forrentning af den indskudte egenkapital,« siger han.
Siden 2010 har Blue Capital udbudt 44 ejendomsprojekter for mere end én milliard kroner og har
ved årsregnskabsaﬂæggelsen for 2017 vist et gennemsnitligt årligt a ast på investorernes
egenkapital på over 20 pct.
K/S-markedet har tidligere været præget af projekter med et stærkt skatteincitament, men nu er
fokus kommet tilbage på godt købmandskab, forklarer Martin Kibsgaard Jensen.
»Det har altid været vores holdning, at en K/S investering skal foretages ud fra sunde
driftsmæssige betragtninger med opsparingselementet i fokus frem for skatteelementet,« siger
han og udbyder:
»Vores produkt adskiller sig yderligere fra tidligere tiders K/S-udbud ved, at der ikke er nogen
løbende indbetalinger og heller ikke nogen solidarisk hæftelse. Man er med andre ord ikke
a ængig af sine medkommandisters økonomi.«
Blue Capital forventer at udbyde ejendomsprojekter for en halv mia. kr. i 2018.
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FAKTA

Blue Capital A/S
Blue Capital er stort set den eneste udbyder af ejendomsprojekter
indeholdende erhvervsejendomme i Danmark.
Siden 2010 har Blue Capital udbudt 44 ejendomsprojekter og forestået
transaktioner af danske ejendomme for mere end DKK 1,2 mia.
Blue Capital har tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring for at
skabe tryghed omkring udbudte projekter.
Blue Capitals prospekter indeholder altid revisor – og advokaterklæring.
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