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Præsentation af K/S Viborg, Sct. Mathias Gade
Det er med glæde, at vi kan præsentere ejendomsprojektet 
K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.

Projektet består af følgende ejendomme i 8800 Viborg:

• Sct. Mathias Gade 17A, 1.039 m2

• Sct. Mathias Gade 19A, 2.733 m2

Sct. Mathias Gade 19A, der har fungeret som byens posthus 
frem til 2012, er tegnet af Hack Kampmann og er blandt by-
ens flotteste og mest karakteristiske bygninger.

De to ejendomme (benævnes herefter tilsammen "ejen-
dommen") har en unik beliggenhed på byens gågade og 
indeholder samlet 9 erhvervslejemål (butik og kontor/klinik) 
+ en antenneposition, samt 7 boliglejemål.

89% af de samlede lejeindtægter i K/S Viborg, Sct. Mathias 
Gade er på baggrund af lejeindtægten fra erhvervslejemå-
lene.

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

• Unik ejendom og beliggenhed på gågaden i Viborg.

• God lejersammensætning - og dermed spredning af 
risiko.

• Ejendommens startafkast er på 5,79%.

• Der forventes løbende udlodninger allerede fra år 2019.

• Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver på DKK 
1.864.600,- v/10% ejerskab.

Samlet understreges projektets høje standard ved, at der 
trods en stram kreditpolitik er opnået tilsagn om finansie-
ring af købet gennem finansieringsgiver som beskrevet side 
42.

Projektet udbydes på 100 anparter, hvoraf maksimalt 10 in-
vestorer kan deltage.

Blue Capital A/S, d. 6. november 2018.

Særlige bemærkninger vedr. overtagelse af ejendom og 
anparter i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade

Sælger af ejendommen er KK Vest ApS (CVR-nr. 29623538). 
KK Vest ApS havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 
31.12.2017 en egenkapital på DKK 58,15 mio.

For Køber, K/S Viborg, Sct. Mathias Gade, er der taget forbe-
hold, da købet er betinget af fuldtegning af projektet med 
kreditgodkendte investorer inden 15.12.2018.

Fuldtegnes projektet ikke inden 15.12.2018, må Blue Capital 
A/S derfor tage forbehold for, at projektet realiseres.

Potentielle investorer i K/S Viborg, Sct. Mathias Gade vil på 
ingen måde blive pålagt forpligtelser i forbindelse med ind-
levering af underskrevet købsaftale, hvis projektet - mod for-
ventning - ikke realiseres.

Det bemærkes i overstående sammenhæng, at Blue Capital 
A/S siden stiftelsen i 2010 har annonceret 44 projekter - og 
alle er gennemført.

Overtagelse af ejendom
K/S Viborg, Sct. Mathias Gade overtager ejendommen den 
31. december 2018.

Investeringsresumé
Ejendommens købesum:          DKK 99.000.000,- 
Pris pr. m2 (3.772 m2) - medfølgende byggeret på tagetagen er ikke medregnet :       DKK 26.246,- pr. m2

Anvendelse:      Årlig lejeindtægt (2019): Leje pr. m2:                      
Butikker  (60,13% af den samlede lejeindtægt)  DKK 3.638.498,-  DKK 2.548,- pr. m2

Kontor/klinik* (28,48% af den samlede lejeindtægt)  DKK 1.723.108,-  DKK 1.079,- pr. m2

Bolig**  (11,39% af den samlede lejeindtægt)  DKK     689.413,-  DKK     923,- pr. m2

I alt       DKK 6.051.019,-
* Lejeindtægten fra antenneposition af medtaget under "Kontor/klinik".

** Lejeindtægten fra 5 af boliglejemålene reguleres den 1. januar 2019 med stigningen i nettoprisindekset (NPI) fra oktober 2017 til oktober 2018. Denne stigning i NPI kendes ikke på 

udbudsdatoen for nærværende prospekt, hvorfor der antages en stigning på 1,50%, hvilket svarer til budgetforudsætningen for den årlige stigning i NPI i budgetperioden.

I budgetterne reguleres den årlige lejeindtægt med de i lejekontrakterne aftalte minimumsreguleringer. For de af lejekontrak-
terne, hvor lejen alene reguleres med den årlige stigning i NPI, budgetteres denne lejestigning årligt at være 1,50%. Dette giver 
en gennemsnitlig årlig stigning i den samlede lejeindtægt på 2,73% i budgetperioden.

Forrentning:
Ejendommens startafkast pr. 1. januar 2019     (Brutto)  5,79%
K/S'ets startafkast inkl. alle erhvervelsesomkostninger og alle driftsomkostninger  (Netto)  5,01%

Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden før værdiregulering***   13,75%
Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden efter værdiregulering***   22,08%
*** Værdiregulering af ejendom og handelsomkostninger.

                                  
Investorindskud v/10% ejerskab****:       DKK 3.705.000,-
Der er mulighed for op til 50% finansiering af investorindskuddet. Budgettet på side 63 og 65 er udarbejdet til hhv. en privat- og 
selskabsinvestor, der ønsker at få finansieret halvdelen af investorindskuddet, hvorefter investor blot skal indbetale kontant DKK 
1.852.500,- fra projektets start v/10% ejerskab. 
Der er ingen løbende indbetalinger til K/S Viborg, Sct. Mathias Gade.  
**** Indskuddet på DKK 5.000,- til komplementaren er inkluderet i investorindskuddet.

Finansiering:
1. prioritet  (46,8%) DKK 46.365.000,- Realkredit: Optages som et F10 lån med 10 års indledende afdragsfrihed og 30 års løbetid
2. prioritet  (15,6%) DKK 15.455.000,- Realkredit: Optages som et F5 lån med 30 års løbetid uden indledende afdragsfrihed
3. prioritet  (7,1%) DKK 7.000.000,-   Banklån: Optages som en driftskredit med variabel rente
Depositum (1,9%)   DKK 1.854.405,-   Reguleres årligt tilsvarende den respektive leje, første gang 1. januar 2019

Hæftelse v/10% ejerskab:     
Hæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver (pro rata)     DKK 1.864.600,-
Hæftelsen nedskrives delvist som beskrevet side 44.

Indskudt kapital                           DKK 3.705.000,-

Samlet hæftelse tillagt indskudt kapital                                 DKK 5.569.600,-

Formueforøgelse ved kontantindskud og 10% ejerskab:
Formueforøgelse for privatinvestor efter topskat 2038 ekskl. ejendomsværdistigning  DKK 4.054.655,-
Formueforøgelse for privatinvestor efter topskat 2038 inkl. ejendomsværdistigning   DKK 7.165.914,-

Formueforøgelse for privat- og selskabsinvestor efter selskabsskat 2038 ekskl. ejendomsværdistigning DKK 7.757.319,-
Formueforøgelse for privat- og selskabsinvestor efter selskabsskat 2038 inkl. ejendomsværdistigning DKK 13.280.784,-

Udlodninger v/10% ejerskab:
Akkumuleret udlodning i 2019        DKK 174.349,-
Akkumuleret udlodning i 2028        DKK 3.623.653,-
Akkumuleret udlodning i 2038        DKK 9.999.711,-
Budgetperioden løber frem til år 2038. Den enkelte anpartshaver kan naturligvis til enhver tid sælge sin anpart, ligesom 
den samlede ejerkreds til enhver tid kan beslutte at påbegynde et salg af ejendommen. Udlodning af provenu fra et salg af 
ejendommen er ikke medtaget i ovenstående opgørelse af udlodninger.


