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Lejekontrakten er indgået med: 

Bestseller Lease Management A/S
Fredskovvej 5
7330 Brande
CVR-nr. 19 28 83 90

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 20,4% af den samlede 
lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade. 

Jack & Jones er en dansk butikskæde med mere end 1.000 
butikker på verdensplan, herunder 31 butikker i Danmark. 
Brandet "Jack & Jones" er en del af den jyske tøjkoncern 
"Bestseller", der i 1990 åbnede den første Jack & Jones butik i 
Norge. Sidenhen har kæden udviklet sig med hastige skridt.

Jack & Jones brandet kunne i 2017 præsentere en ny strategi 
samt organisationsændring. Setup'et i Jack & Jones har frem 
til sidste år været baseret på syv uafhængige organisationer 
inden for samme brand. Organisationen og de forskellige 
sub-brands er i dag samlet som én organisatorisk enhed, 
hvilket ifølge kæden selv bidrager til en forenet indsats og 
dermed mindskede interne processer.

Anders Gam og Peter Kristiansen, der begge er Brand Direc-
tors hos Jack & Jones, uddyber følgende om strategien: 

”Den nye strategi vil fokusere på Jack & Jones’ brand som en 
samlet enhed. Al vores fokus vil være på købmandskab for at 
forsyne forbrugerne med de bedste produkter til de bedste pri-
ser.”

Jack & Jones butikken på Sct. Mathias Gade i Viborg har si-
den åbningen i 2013 været anvendt som ”flagskibsbutik” for 
hele kæden. Butikken var kædens første i et helt nyt butiks-
koncept, der senere er bredt ud til hele landet. 

Ledelsen bag Jack & Jones havde i forbindelse med åbnin-
gen af butikken i Viborg arrangeret, at samtlige medarbej-
dere i kæden skulle forbi butikken for at fejre dens åbning 
samt det ekstraordinære butiksdesign- og koncept. 

Bestseller Lease Management A/S
Lejekontrakten er indgået med Bestseller Lease Mangement 
A/S, hvis hovedformål består af fremleje af butikslejemål til 
Bestsellers partnere, udlån til kunder og hermed beslægtet 
virksomhed.

Selskabet havde i seneste regnskabsår 2016/2017 et årets 
resultat på DKK 2,2 mio., og en egenkapital pr. 31. juli 2017 
på DKK 84,3 mio.

Selskabet er ejet af Bestseller United A/S, der ved seneste 
regnskabsaflæggelse pr. 31. juli 2017 havde en egenkapital 
på DKK 11,3 mia.

Beskrivelse af Jack & Jones

Lejekontrakten er indgået med: 

Louis Nielsen A/S
Indkildevej 2 A
9210 Aalborg SØ
CVR-nr. 13 61 35 75

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 19,5% af den samlede 
lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade. 

Louis Nielsen er en dansk brille- og optikerkæde, der sælger 
briller og kontaktlinser i Danmark. Louis Nielsen er en del af 
den engelske familieejede virksomhed "Specsavers", som i 
dag er blandt verdens tre største optikerkæder. 

Den første Louis Nielsen forretning startede i 1978, da eje-
ren, Louis Nielsen, får den idé at sælge kontaktlinser på 
abonnement. Konceptet bliver hurtigt populært, og i løbet 
af 90’erne åbnes der stødt nye forretninger. 

Kæden har i dag 75 butikker i Danmark, der samlet sælger 
mere end 400.000 briller og omkring 60 millioner kontakt-
linser om året. 

Landets 75 butikker drives enkeltvist gennem datterselska-
ber. Butikken i Viborg drives i selskabet "Louis Nielsen Viborg 
ApS", der ejes af Louis Nielsen A/S samt optiker Marck Solholt 
og retailpartner Jan Sørensen, der til daglig driver butikken. 
Louis Nielsen Viborg ApS har i de seneste 5 regnskabsår haft 
et årets resultat efter skat på + DKK 2 mio. 

Beskrivelse af Louis Nielsen

Lejekontrakten er indgået med moderselskabet Louis Niel-
sen A/S, der i seneste regnskabsår 2017/18 kunne præsen-
tere et årets resultat på DKK 1,4 mio. og en egenkapital på 
DKK 303,2 mio. 

I årsrapporten meddeler ledelsen ydermere, at det forven-
tes, at driften af kæden vil udvikle sig i en positiv retning i 
det kommende år. Ledelsen har tidligere meddelt, at ambi-
tionen er at vækste fra en markedsandel på 37% i 2017 til 
en markedsandel på 50% i 2020. Derudover ønsker kæden 
samtidig at bidrage til øget sundhed for danskerne ved at 
forebygge og opdage øjensygdomme i et tidligt stadie. 

Den administrerende direktør, Mads Nygaard, udtalte sidste 
år følgende om kædens vækstmål: 

”Forretningsmæssigt kommer vi ikke til at læne os tilbage, 
tværtimod. Vores sundhedsarbejde er blot en naturlig udbyg-
ning og udnyttelse af de kompetencer og den indsigt, vi har 
som erfaren optikerkæde. Men en fortsat vækstende forretning 
er grundlaget for, at vi kan udvide vores fokusområder, så vi for-
venter yderligere mærkbar vækst de kommende år.”

Louis Nielsen har haft butik på Sct. Mathias Gade siden 2010. 
I 2015 udvidede de både salgs- og baglokaler, idet nabobu-
tikken, Stereo Studio, blev inddraget. Butikken var på dette 
tidspunkt landets største for kæden.
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Lejekontrakten er indgået med: 

Solo Viborg ApS
Frejasvej 7
6862 Tistrup
CVR-nr. 25 72 92 69

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 20,2% af den samlede 
lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade. 

Solo er en landsdækkende tøjkæde, der sælger dametøj. 
Solo-kæden består af 26 butikker fordelt i hele Danmark og 
er opbygget efter et koncept, der baserer sig på ’value for 
money’.

Den første Solo-butik åbnede i 1988 og siden da har kon-
ceptet spredt sig til resten af landet, hvor der i 2017 i alt var 
ansat 97 personer.

Landets 26 butikker drives enkeltvist gennem selskaber, 
som ejes både af selvstændige butiksdrivende og modersel-
skabet Solo Company ApS. I alle tilfælde ejer Solo Company 
ApS majoriteten.

Solo-butikken på Sct. Mathias Gade i Viborg, som har været 
placeret på adressen siden 2009, drives gennem selskabet 
Solo Viborg ApS, hvormed lejekontrakten er indgået. Solo 
Viborg ApS kan ikke betegnes som en stærk lejer målt på 
regnskabstal og havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 
31.12.2017 en negativ egenkapital på DKK -394.014 samt et 
årets resultat i 2017 på DKK -484.900. Selskabets modersel-
skab erklærer i seneste årsrapport, at den stiller den nødven-
dige kapital og likviditet til rådighed for selskabet. 

Selskabet ejes 100% af Solo Company ApS, som ved seneste 
regnskabsaflæggelse pr. 31.12.2017 havde en egenkapital 
på DKK 7,0 mio. 

Lejekontrakterne er indgået med: 

Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond
Sundholmsvej 34, 1. sal
2300 København S
CVR-nr. 15 80 23 83

Lejeindtægterne fra de to lejemål tilhørende Væksthuset ud-
gør samlet 9,4% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. 
Mathias Gade.

Væksthuset er en landsdækkende virksomhed med eksper-
tise i arbejdet med udsatte ledige. Hovedformålet i Vækst-
huset er at hjælpe udsatte ledige med job og uddannelse. 

Med afdelinger i otte forskellige byer har Væksthuset været 
en af drivkræfterne i beskæftigelsesindsatsen i Danmark 
for udsatte borgere. I tæt samarbejde med kommunernes 
jobcentre tilbyder Væksthuset bl.a. konsulentydelser, vi-
densformidling og undervisning om beskæftigelsesindsat-
sen i Danmark.

Væksthuset Viborg har siden 2008 været indlogeret i leje-
målet på Sct. Mathias Gade 19, 3. tv. I 2010 udvidede de til 
også at omfatte Sct. Mathias Gade 19, 3. th., da disse lokaler 
blev ledige. Væksthuset besidder i dag stadig begge lejemål 
i ejendommen.

Væksthuset havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 
31.12.2017 en egenkapital på DKK 24,2 mio.

Beskrivelse af Solo Beskrivelse af Væksthuset

Lejekontrakten er indgået med: Læge Helle Kyrval - CVR-nr. 32 03 91 38

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 6,0% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade. 

Lejemålet har siden 2009 været anvendt til lægeklinik, og lejekontrakten trådte i kraft pr. 1. februar 2009. Læge Helle Kyrval 
indtrådte i lejekontrakten pr. 1. august 2018.

Lejekontrakten er indgået med: Familielægerne Viborg I/S - CVR-nr. 37 17 74 07

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 5,3% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.

Lejemålet har siden 2009 været anvendt til lægeklinik, og lejekontrakten trådte i kraft pr. 1. februar 2009. Familielægerne Viborg 
I/S indtrådte i lejekontrakten pr. 1. februar 2016.

Lejemålet Sct. Mathias Gade 19B, 1. tv. består af i alt 296 m2. Heraf er 111 m2 ledige og 185 m2 er udlejet til Læge Darius Groudis, 
som har opsagt sin del af lejemålet til fraflytning den 30. april 2019.

Der er derfor indskrevet i købsaftalen, at Sælger garanterer over for Køber, at der vedrørende (hele) lejemålet, Sct. Mathias Gade 
19B, 1. tv., indbetales husleje fra 31. december 2018 og frem med samlet DKK 240.000 årligt. Efter Læge Darius Groudis' fraflyt-
ning garanterer Sælger fortsat for, at der indbetales en årlig leje på DKK 240.000 vedrørende lejemålet, hvilken garanti løber ind-
til lejemålet er udlejet til en årlig leje, som blandt andet minimum svarer til lejegarantien. Sælgers garanti er ikke tidsbegrænset.

Lejeindtægterne fra lejemålet/lejegarantien udgør 4,0% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.

Lejekontrakten er indgået med: Skulderklinikken Viborg ApS (CVR-nr. 29 62 07 25) og Per Øllgaard (CVR-nr. 21 39 58 38)

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 3,0% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.

Lejekontrakten er indgået med Per Øllgaard og Skulderklinikken Viborg ApS, der siden 1. august 2012 har drevet klinik og fysio-
terapi fordelt på to etager.

Beskrivelse af øvrige erhvervslejere

Lejekontrakten er indgået med: TDC A/S - CVR-nr. 14 77 39 08

Lejeindtægterne fra lejemålet udgør 0,8% af den samlede lejeindtægt i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.

TDC har siden 2005 anvendt ca. 10 m2 af det ubenyttede loftrum på Sct. Mathias Gade 19A, 4. + tag til antenneposition. 

Lejegaranti fra Sælger
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