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K/S Faxe Allé-Vinkelvej K/S Faxe Allé - Vinkelvej 

Præsentation af K/S Faxe Allé - Vinkelvej

Det er med glæde, at vi gennem Blue Capital A/S kan 
præsentere vores nye ejendomsprojekt, K/S Faxe Allé - 
Vinkelvej.
 
Projektet består af en butik på 798 m², personalefaciliteter 
som indskudt dæk på 30 m2, en varegård på ca. 800 m2 - 
hvoraf ca. 312 m2 er overdækket – en 48 m2 affaldsgård og en 
udstillingsgård på 50 m2. Grundarealet udgør ca. 5.000 m2.

Ejendommen er nyopført i 2013 og taget i brug af Jem & Fix 
A/S d. 25. april 2013. Ejendommen er opført på en særdeles 
velbeliggende placering i Faxe med stor synlighed.

Projektet udmærker sig foruden placeringen på en lang 
række punkter, herunder særligt:

•	 10	års	uopsigelighed	fra	en	lejer	med	en			
 egenkapital på over DKK 330 mio. i 2011. 

•	 Startafkast	(brutto)	på	7,39%	(inkl.	udvendig		
	 vedligeholdelse	og	administration).

•	 Usædvanlig	god	finansieringspakke	med		100%		
 finansieringspakke for investor.

•	  Sælger af ejendommen deltager som   
	 kommanditist	med	min.	10%	ejerskab.

Samlet understreges projektets høje standard ved, at der 
trods en stram kreditpolitik er opnået tilsagn om finansiering 
af købet som beskrevet s. 31-31. 

Projektet udbydes på 100 anparter, hvoraf maksimalt 10 
investorer kan deltage. 
 
Blue Capital A/S, 16. maj 2013

Sælger af ejendommen er 2i Ejendomme A/S 
Cvr. nr.  33 87 91 80, c/o Inter Gruppen A/S, der ligeledes 
har stået for projektudviklingen af ejendommen. 

For køber, K/S Faxe Allé - Vinkelvej, er der taget forbehold, 
da købet er betinget af fuldtegning af projektet med 
kreditgodkendte investorer. 

Fuldtegnes projektet ikke inden 01.10.2013 kan Blue 
Capital A/S derfor ikke garantere, at projektet realiseres. 
Undtagelsen	 herfor	 er	 hvis	 sælger	 af	 ejendommen	
ønsker at erhverve de resterende anparter og godkendes 
af finansieringsgiver til dette. 

Sælger skal i den forbindelse gennemgå samme 
kreditgodkendelse hos finansieringsgiver som de 
resterende kommanditister. 

Potentielle investorer i K/S Faxe Allé - Vinkelvej vil på 
ingen måde blive pålagt forpligtigelser i forbindelse 
med indlevering af underskrevet købsaftale, hvis 
projektet - mod forventning - ikke realiseres.

Særlige bemærkninger vedr. overtagelse af 
ejendom og anparter i K/S Faxe Allé - Vinkelvej:

Investeringsresumé

Generelt:
Velbeliggende	butiksejendom	i	Faxe	på	i	alt	1.628	m²	(inkl.	varegård,	ekskl.	affalds	-	og	udstillingsgård	udlejet	til	jem	&	fix	A/S,	
der er ejet af Harald Nyborg Koncernen.

Købesummens fordeling:
Bygninger og installationer                            DKK 9.281.081,-
Grundstykke  DKK 500.000,-  
Samlet kontantpris:                                                             DKK 9.781.081,- 

Pris	pr.	m²	inkl.	varegård,	ekskl.	affalds	-	og	udstillingsgård	(1.628	m²)	 																																																																														DKK	6.008,-
Pris	pr.	m²	ekskl.	vare	-,	affalds	-	og	udstillingsgård	(828	m²)	 																																																																														DKK	11.813,-
Hertil kommer et grundstykke areal primært udlagt til p pladser på i alt 5.000 m²

Lejer og lejevilkår:
Jem & Fix A/S, cvr. nr. 10 36 06 41

10	års	uopsigelighed	for	lejer	(udløber	april	2023)
20	års	uopsigelighed	for	udlejer	(udløber	april	2033)

Årlig huslejeindtægt 2013 (ejendommen overtages senest d. 01. oktober 2013):                                          DKK 739.800,00,-           
Leje	pr.	m²	ekskl.	vare	-,	affalds-	og	udstillingsgård	(828	m²)	 	 	 	 	 														DKK	893,-	pr.	m2
Leje	pr.	m²	inkl.	varegård,	ekskl.	affalds	-	og	udstillingsgård	(1.628	m²)	 	 	 	 DKK	454,-	pr.	m2

Lejen	reguleres	årligt	-	første	gang	1.	januar	2014	med	100%	stigning	i	NPI	dog	min.	2%	og	max.	4%

Forrentning:
Ejendommens	startafkast	(brutto)	inkl.	vedligeholdelse	 	 														7,39	%
K/S'ets	startafkast	inkl.	alle	handelsomkostninger		og	alle	driftsomkostninger	 	 	 	 															5,96%

Investorindskud
Investorindskud	2013	v/10%	ejerskab			 	 	 	 	 	 	 	 DKK														0,-
Investering	i	K/S	Faxe	Allé	-	Vinkelvej		garanteres	således	100%	finansieret	for	investor.	
Privatinvestor samt selskabsinvestor har dog mulighed for at foretage kontantindbetaling til K/S Faxe Allé - Vinkelvej. 
Dog maksimalt DKK 310.000,- pr 10% ejerskab 

Investorberegninger v/10% ejerskab - privatinvestor v/ 100% finansieret indskud:
Skattefradrag 2013                                                              DKK 64.693,-
Skattefradrag 2014                                                              DKK 27.856,-
 
Investors likviditet 2013 v/10% ejerskab                     DKK  24.359,- 
Der er ingen løbende indbetalinger til K/S Faxe Allé - Vinkelvej                                                           

Privatinvestor v/10% ejerskab
Formueforøgelse	før	skat	2033	v/	100%	finansieret	køb	 	 	 																																 																DKK	1.396.904,-
Formueforøgelse	efter	skat	2033	v/	100%	finansieret	køb	 	 	 																																 																			DKK	706.930,-

Hæftelse overfor finansieringsgiver v/10% ejerskab:     
Hæftelse overfor K/S'ets finansieringsgiver       DKK 211.200,-
Hæftelsen reduceres over fire år i forbindelse med afvikling af 2. prioritetslånet. 
Efter afvikling af 2. prioriteten er hæftelsen konstant svarende til alene DKK 50.000,- 

Hæftelse overfor finansieringsgiver af individuelt lån*      DKK 318.000,-

Samlet	starthæftelse	v/	100%	finansieret	køb	 	 	 	 			 	 	 DKK	529.200,-

*Indskuddet på DKK 8.000,- til komplementar er inkluderet i det individuelle lån.


