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BILAG til DD-rapporten: 
Bilag 1 – Datarum Indeks 
Bilag 2 – Kammeradvokatens almindelige forretningsbetingelser 

 

 
1. DEFINITIONER 

”Datarummet”  
betyder det virtuelle Datarum indeholdende Due Diligence-materialet.  
 
”Due Diligence-materialet”  
betyder alt materiale vedrørende Ejendommen, som Sælger har indsamlet 
og fremlagt, samt besvarelse af spørgsmål fra Køber, samlet indlagt i Da-
tarummet pr. 09.06.2021 
 
”Hovedejendommen”  
betyder matrikelnr. 43d, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.  
 
”Ejendommen”  
betyder matrikelnr. 43do og 43dp, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, be-
liggende Jernaldervej 7, 9700 Brønderslev, som er nyudstykket fra Hoved-
ejendommen.  

”Køber”  
betyder K/S Jysk Detail, Brønderslev under stiftelse, CVR-nr. ukendt. Kø-
ber (selskabet) stiftes pr. 01.07.2021. 
 
”Købesummen”  
betyder DKK 10.940.845,00, som Køber skal betale i henhold til Købsafta-
len. 
 
“Købsaftalen”  
betyder den købsaftale, der er indgået mellem Sælger, som sælger, og Kø-
ber, som køber. 
 
”Lejekontrakten”  
betyder Lejekontrakten indgået den 22.02.2021 mellem Agat Development 
A/S eller ordre, CVR-nr. 18 26 04 76, og T. Hansen Gruppen A/S, CVR-nr. 
15 24 24 85, med tillæg. 
 
”Lejemålet” 
Betyder den kommende bygning, som opføres på Ejendommen 
 
”Lejer” 
Betyder T. Hansen Gruppen A/S, CVR-nr. 15 24 24 85 
 
 



  10. JUNI 2021 

   

   

 

SIDE 4 
 

”N/A”  
betyder materialet er ikke fremlagt i Datarummet. 
 
”Overtagelsesdagen”  
betyder den 31.01.2022. 
 
”Parterne”  
betyder Køber og Sælger sammen. 
 
”PS”  
betyder Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 Køben-
havn V. 
 
”Rapporten”  
betyder denne juridiske Due Diligence-rapport med samtlige bilag. 
 
”Sælger”  
betyder Agat Development A/S, CVR-nr. 18 26 04 76. 
 
”Transaktionen” 
betyder overdragelsen af Ejendommen fra Sælger til Køber ved Købsafta-
len. 
 
 
 
 
 

”Udlejer” 
betyder Agat Development A/S eller ordre, CVR-nr. 18 26 04 76. Efter 
Overtagelsesdagen den 31.01.2022 indtræder Køber, K/S Jysk Detail, 
Brønderslev under stiftelse, CVR-nr. ukendt, i Lejekontrakten som Udle-
jer.  
 
”Underskriftsdagen”  
betyder datoen for begge Parters underskrift af Købsaftalen. 
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2. INDLEDNING 

2.1 Introduktion 

Rapporten er bestilt af og udarbejdet til Blue Capital A/S og Køber i for-
bindelse med Købers overvejelser om erhvervelse af Ejendommen og gen-
nemførelse af Transaktionen i henhold til Købsaftalen. 
 
Rapporten er udarbejdet af PS til Blue Capital A/S og Køber. Rapporten er 
strengt fortrolig og må ikke uden PS’ forudgående skriftlige tilladelse ud-
leveres eller kopieres (hverken helt eller delvist) til andre parter end: (i) 
Køber, (ii) Købers andre rådgivere involveret i Transaktionen, og (iii) for-
midlere af finansiering til Transaktionen, (iv) investorer i Køber og (v) po-
tentielle investorer i Køber. 
 
PS påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med Rap-
porten, herunder for besvarelsen af spørgsmål eller anden rådgivning i for-
hold til andre parter end Køber og dennes investorer i regi af Køber eller 
individuelt. 
 
2.2 Rapportens fokus og omfang 

Rapporten er udelukkende baseret på Due Diligence-materialet, jf. bilag 
1. Due Diligence-materialet har været tilgængeligt for Køber og Købers 
rådgivere i Datarummet, og PS har gennemgået Due Diligence-materialet, 
som det var pr. 09.06.2021.  
 

Efter aftale med Køber er vores fokus rettet mod:  
 
• Forhold, som efter vores vurdering kan medføre, at Køber ikke bør er-

hverve Ejendommen. 
• Forhold, som efter vores vurdering kan have væsentlig indflydelse på 

Købers vurdering af Ejendommens værdi eller de vilkår, i henhold til 
hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommen. 

• Forhold, som i øvrigt kan være af væsentlig betydning for Køber i rela-
tion til Købers fremtidige ejerskab. 

Vi har gennemgået alle dokumenter og aftaler i forhold til, om disse er gyl-
digt indgået og behørigt underskrevet af de relevante parter.  
 
Vores juridiske Due Diligence-undersøgelse omfatter følgende områder: 
 
1. Ejendommens forhold 

a. Tingbogsattester, hæftelser og servitutter 
b. BBR-Meddelelser 
c. Ejendomsdatarapporter 
d. Ejendomsvurdering 
e. Ejendomsskatter 
f. Energimærkning 

2. Miljøforhold i henhold til oplysninger fra relevante myndigheder  
3. Planforhold 
4. Kontraktforhold  
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Vores Due Diligence-undersøgelse er begrænset til juridiske forhold vedrø-
rende dansk ret med de forudsætninger og begrænsninger, der er inde-
holdt i de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for PS, jf. bilag 2. 
 
Som led i vores gennemgang af Due Diligence-materialet har vi ikke gen-
nemgået forretningsmæssige forhold, jordbundsforhold, fundering/geotek-
nik, museumslovens krav/fortidsminder, miljømæssige forhold, vedligehol-
delsesstand, installationer og tekniske forhold, kontrol af arealer, gennem-
gang af drifts- og forbrugsafgifter samt budgetter herfor for så vidt angår 
korrektheden af disse, verifikation af lejeniveauer i forhold til lovgivning, 
markedsstandard m.v., finansierings- og hæftelsesmæssige forhold, bygge-
linjer, højde- og afstandsforhold, skelforhold, faktisk anvendelse, entrepri-
seretlige forhold, byggetekniske forhold samt øvrige tekniske forhold. Vi 
har opfordret Køber til i relevant omfang at få foretaget en gennemgang af 
ovennævnte forhold. Vores rådgivning omfatter endvidere heller ikke 
skatte- og afgiftsmæssige forhold. 
 
Vi har ikke foretaget en besigtigelse af Ejendommen eller i øvrigt foretaget 
en fysisk gennemgang af Ejendommen. 
 
Eventuelle bemærkninger eller vurderinger i Rapporten vedrørende de 
overfor anførte ekskluderede forhold fra vores rapportering skal betragtes 
som serviceoplysning(er). 
 
Rapporten indeholder kun i begrænset omfang beskrivende afsnit med 
gengivelse af indholdet af Due Diligence-materialet, ligesom Rapporten 

således heller ikke behandler alle juridiske spørgsmål vedrørende Ejen-
dommen. 
 
2.3 Rapportens forudsætninger 

Til brug for udarbejdelsen af Rapporten har vi forudsat, at: (i) alle oplys-
ninger og alt materiale gennemgået af os er fyldestgørende, gældende og 
korrekt, og (ii) fremlagte fotokopier er i overensstemmelse med de origi-
nale dokumenter, og at disse er aktuelle, gældende og korrekt daterede. 
 
2.4 Rapportens struktur og bilag 

Vi har inddelt rapporteringen i forhold til hver enkelt af de ovenfor 
nævnte forhold, som har haft vores særlige fokus i forbindelse med vores 
Due Diligence-undersøgelser. I de respektive afsnit identificerer og uddy-
ber vi de observationer, som udspringer af den juridiske Due Diligence og 
tilføjer – hvor dette er relevant – anbefalinger og handlinger. 
 
Baggrunden for, at der i Rapporten er indsat reference til Datarumindeks, 
er, at Rapporten, udover at danne grundlag for Købers overvejelser om er-
hvervelse af Ejendommen, også kan fungere som styringsredskab i forhold 
til eventuelle handlinger, som skal gennemføres i forbindelse med eller ef-
ter gennemførelse af Transaktionen. Herudover vil reference til Datarum 
indeks desuden gøre det lettere for Blue Capital A/S, Køber og PS at finde 
relevant materiale, hvis dette måtte blive nødvendigt efter Rapportens ud-
arbejdelse. 
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Rapporten skal læses sammen med bilagene, og hvert bilag skal læses 
sammen med Rapporten.  

 
2.5 Lovvalg og værneting 

Rapporten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som udspringer af eller 
vedrører Rapporten, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i 
overensstemmelse med ”Regler for behandling af voldgiftssager” ved Vold-
giftsinstituttet. 
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3. RESUMÉ 

Vi har i forbindelse med vores gennemgang af Due Diligence-materialet 
for Køber og Blue Capital A/S ikke konstateret juridiske forhold, som efter 
vores vurdering er af en sådan karakter, at de (samlet eller hver for sig) (i) 
giver os anledning til at fraråde Køber at erhverve Ejendommen, (ii) kan 
have væsentlig indflydelse på Købers vurdering af Ejendommens værdi el-
ler de vilkår, i henhold til hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommen, 
eller i øvrigt (iii) kan være af væsentlig betydning for Køber i relation til 
Købers fremtidige ejerskab.  

 

 

 

 

 

Vi har dog konstateret nogle forhold, som har affødt en regulering i Købs-
aftalen og/eller på anden vis skal håndteres i forbindelse med Transaktio-
nens gennemførelse. Disse forhold er nærmere beskrevet nedenfor under 
afsnit 4 ”Observationer” sammen med en række øvrige serviceoplysninger 
til Købers orientering. 
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4. OBSERVATIONER 

 
Pkt. Forhold/Aftale Beskrivelse/Indhold Anbefaling(er)/Risiko Data-

rum  
indeks 

Handling(er) 
/Status 

4.1 Ejendommens forhold    

4.1.1  Tingbogsattest Sælger har endnu ikke opnået adkomst til Ejendommen.  
 
Sælger oplyser, at Sælger erhverver endelig adkomst, når 
byggetilladelsen foreligger. Det forventes at være på plads 
senest medio september 2021. 
 
De til Ejendommen hørende servitutter giver ikke anled-
ning til bemærkninger. 

Til Købers orientering. Pkt. 1.2.1 Afventer at Sælger 
opnår adkomst 
hertil, jf. tillige 
pkt. 4.6. 
 
Købsaftalen er fra 
Sælgers side betin-
get af, at Sælger 
opnår adkomst, jf. 
Købsaftalens pkt. 
11.1. 

4.1.2  Udstykning Matrikelnr. 43do og 43dp, V. Brønderslev, Brønderslev 
Jorder er netop udstykket til en samlet Ejendom bestå-
ende af i alt 4.798 m2, heraf vej 0m2.  
 
 

Til Købers orientering. Pkt. 1.4.2 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.2 Ejendomsskat og offentlig ejendomsvurdering    

4.2.1  Fremtidige ejen-
domsskatter og 
afgifter 

Den nuværende ejendomsvurdering er foretaget før ud-
stykning og før opførelse af bygning på Ejendommen. 
Ejendomsvurderingen for den udstykkede Ejendom med 
bygning kendes således ikke, og dermed kendes heller 
ikke de fremtidige skatter som følge heraf.  
 
Der er desuden usikkerhed omkring størrelsen af den 
fremtidige grundskyld og dækningsafgift, der skal betales 
efter fuld implementering af de nye vurderingsregler.  
 

Der er en risiko for, at stigninger i 
skatter og afgifter betyder forøgede 
udgifter for Ejendommen. 

Pkt. 1.3.2 
og 1.5.8 

Giver ikke anled-
ning til yderligere, 
i det der henvises 
til Lejekontrak-
tens pkt. 8.1-8.2, i 
henhold til hvilke 
bestemmelser Le-
jer afholder Ejen-
dommens driftsud-
gifter, herunder 
skatter og dæk-
ningsafgift. 

4.3 Planforhold    

4.3.1  Lokalplan  
nr. 01-C-27.01 og  
Kommuneplan 
01-C-27 

Lokalplanen og kommuneplanen indeholder en række be-
stemmelser vedrørende områdets anvendelse samt krav til 
bebyggelsens omfang og placering, ydre fremtræden mv.  
Idet Ejendommen leveres af Sælger som et nøglefærdigt 
byggeri, jf. Købsaftalens pkt. 1.3, er det Sælgers ansvar, at 
der bygges i overensstemmelse med gældende lokalplan og 
kommuneplan. 
 

Til Købers orientering.  
 
 

1.4.4 Giver ikke anled-
ning til yderligere, 
idet Sælger er for-
pligtet til at afle-
vere et nøglefær-
digt byggeri og in-
destår for at Ejen-
dommen og dens 
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I lokalplanens § 11, stk. 1-4 fremgår en række betingelser 
for ibrugtagning:  
 
- 11.1 Tilslutninger. Ny bebyggelse må ikke tages i brug 

før, der er sket tilslutning til offentlig vand og kloak, jf. 
§ 6.1. 
 

- 11.2 Grønne områder, trægrupper og beplantningsbæl-
ter. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
etableret grønne områder, trægrupper og beplant-
ningsbælter, jf. §§ 9.1 og 9.2. 
 

- 11.3 Parkeringspladser. Ny bebyggelse må ikke tages i 
brug, før der er etableret parkeringspladser, jf. § 5.3. 
 

- 11.4 Afskærmning. Udendørs oplag skal have hegn, jf. 
§ 9.3 inden ibrugtagning. 

bygninger med 
deri værende in-
stallationer er lov-
ligt opført, indret-
tet og benyttet, jf. 
Købsaftalens pkt. 
1.3 og 7. 

4.4 Miljøforhold    

4.4.1  Forurening Hovedejendommen er ikke kortlagt som forurenet, og er 
ikke omfattet af områdeklassificering.  
 
Naboejendommen matr.nr. 43v er dog kortlagt på videns-
niveau 1. 

Til Købers orientering.  
 

Pkt. 1.3.2 
og 1.9.1 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 



  10. JUNI 2021 

   

   

 

SIDE 12 
 

4.5 Lejekontrakt, T. Hansen Gruppen A/S    

4.5.1  Lejemålet  Lejemålet er beliggende Jernaldervej 7, 9700 Brønderslev, 
på matr.nr. 43do og 43dp, V. Brønderslev, Brønderslev 
Jorder. Lejemålets placering og indretning er angivet på 
vedhæftede tegning (bilag 1A og bilag 1B) samt beskri-
velse (bilag 2). jf. Lejekontraktens pkt. 1.1-1.2.  
 
Sælger har bekræftet, lejekontrakten omfatter begge ma-
trikler, matr.nr. 43do og 43dp V. Brønderslev, Brønderslev 
Jorder, som erhverves af Køber. 

Til Købers orientering. Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.5.2  Regulering af le-
jen efter opmå-
ling 

Lejemålets areal forudsættes at være ca. 1.000 m2, jf. Le-
jekontraktens pkt. 1.5. Efter endelig opførelse af erhvervs-
ejendommen foretager Udlejer for egen regning en endelig 
opmåling af Lejemålet, jf. Lejekontraktens pkt. 1.7. Ved 
arealafvigelser i nedadgående retning i forhold til den 
nævnte ca. m2-angivelse reguleres lejen endeligt i over-
ensstemmelse hermed. Afvigelser i opadgående retning 
medfører ikke regulering.    

Reguleringsklausulen indebærer ri-
siko for, at den fremtidige leje er 
mindre end forudsat, idet lejen ned-
sættes ved arealafvigelser i negativ 
retning. Derimod reguleres lejen 
ikke tilsvarende i opadgående ret-
ning. 
 
 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 
Risikoen er hånd-
teret og kapitalise-
ret i Købsaftalens 
pkt. 9.3-9.4, idet 
Sælger indestår 
for den samlede 
årlige lejeindtægt 
pr. Overtagelses-
dagen og 
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ikrafttrædelses-
tidspunktet for Le-
jekontrakten. Så-
fremt nettolejeind-
tægten pr. Overta-
gelsesdagen er 
mindre end forud-
sat reguleres Kø-
besummen såle-
des, at differencen 
kapitaliseres med 
faktor 14,0845 (af-
kast på 7,10 %). 

4.5.3  Erhvervsbeskyt-
telse  

Lejer er med henvisning til erhvervslejelovens § 62 til en-
hver tid erhvervsbeskyttet, så længe Lejemålet anvendes 
til afskrivningsberettigede formål, jf. Lejekontraktens pkt. 
2.6. 

Dette medfører, at Udlejers – og 
dermed K/S’ets – opsigelse af Leje-
målet er gjort vanskeligere, samt at  
Lejer, såfremt Udlejer opsiger Leje-
målet, i medfør af erhvervslejelo-
vens § 66, stk. 3, kan kræve både 
erstatning og godtgørelse for tabt 
goodwill. Såfremt lejeforholdet i 
henhold til lovgivning er erhvervs-
beskyttet, kan man ikke aftale be-
grænsninger, så som ”så længe 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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anvendes til afskrivningsberetti-
gede formål”. 

4.5.4  Ikrafttræden Lejemålet træder i kraft den 31.01.2022, jf. tillæg 1 til Le-
jekontrakten pkt. 3.1. Lejer har adgang til Lejemålet med 
henblik på indretning af det lejede 15 dage før det endelige 
ikrafttrædelsestidspunkt. 

Tillægget er endnu ikke underskre-
vet. 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Underskrift på til-
lægget udestår, jf. 
tillige pkt. 4.5.13. 

4.5.5  Udskydelse af 
ikrafttræden 

Udlejer har ret til at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet, 
såfremt skriftlig meddelelse herom tilstilles Lejer 6 måne-
der inden det senest meddelte ikrafttrædelsestidspunkt, jf. 
Lejekontraktens pkt. 3.2  
 
Endvidere har Udlejer ret til at fremrykke ikrafttrædel-
sestidspunktet, såfremt skriftlig meddelelse herom tilstil-
les Lejer senest 6 måneder før den nye ikrafttrædelses-
dato, jf. Lejekontraktens pkt. 3.2. 
 
Såfremt Udlejer eller dennes entreprenører - også eventu-
elle underentreprenører - har krav på tidsfristforlængelse 
efter AB 92 eller ABT 93 / ABT 18, udskydes ikrafttrædel-
sestidspunktet for Lejemålet tilsvarende, jf. Lejekontrak-
tens pkt. 3.3. 

Til Købers orientering. 
 
Der er i henhold til Købsaftalen 
sammenfald mellem overtagelses-
dag i Købsaftalen og ikrafttræden 
af lejeforholdet, jf. Købsaftalens 
pkt. 2.1. 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.6  Opsigelse fra Le-
jers side 

Fra Lejers side kan Lejemålet opsiges med 6 måneders 
varsel til den første dag i en måned. Dog kan Lejemålet 

Der er således risiko for, at der ved 
udskydelse af ikrafttrædelsesdagen 
ikke sker tilsvarende udskydelse af 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Der er på denne 
baggrund aftalt, jf. 
Købsaftalens pkt. 
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tidligst opsiges 10 år efter ikrafttrædelsen til ophør den 
01.08.2032, jf. tillæg 1 til Lejekontrakten pkt. 3.9. 
 
Ændres ikrafttrædelsestidspunktet i henhold til pkt. 3.2 
og 3.3, ændres uopsigelighedsperioden tilsvarende, jf. Le-
jekontrakten pkt. 3.11. 

Lejers uopsigelighedsperiode (10 år 
+ 6 mdr.), herunder i tilfælde af væ-
sentlige mangler, jf. Lejekontrak-
tens pkt. 3.5 modsætningsvist, jf. 
pkt. 3.11.  

2.2, at Sælger 
godtgør Køber kr. 
67.500 med tillæg 
af moms, i alt kr. 
84.375 (bruttole-
jen) for den/de må-
ned/-er en sådan 
udskydelse af 
ikrafttrædelsesda-
gen ”æder” af uop-
sigelighedsperio-
den. 

4.5.7  Opsigelse fra Ud-
lejers side 

Fra Udlejers side kan Lejemålet opsiges med 6 måneders 
varsel til den første dag i en måned. Dog kan Lejemålet 
tidligst opsiges 15 år efter ikrafttrædelsen til ophør den 
01.08.2037, jf. Tillæg 1 til Lejekontrakten pkt. 3.10.  
 
Ændres ikrafttrædelsestidspunktet i henhold til pkt. 3.2 
og 3.3, ændres uopsigelighedsperioden tilsvarende, jf. Le-
jekontrakten pkt. 3.11. 

Til Købers orientering. 
 
Lejer har ret til erstatning i hen-
hold til erhvervslejelovens § 66 ved 
Udlejers opsigelse. 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.8  Lejens størrelse Den i Lejekontrakten anførte leje på kr. 810.000,00 ekskl. 
moms, er den nettohusleje, Udlejer har i behold, efter at 
alle omkostninger er betalt, når bortses fra Udlejers 

Såfremt de faktiske udgifter til ad-
ministration og vedligehold af Leje-
målet afviger fra det i Købsaftalen 
forudsatte, påvirkes Købers afkast 

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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udgifter til ejendomsadministration og udvendig vedlige-
holdelse, jf. Lejekontrakten pkt. 4.3.  
Køber og Sælger er ved underskrift af Købsaftalen enige 
om, at omkostningerne til administration af Lejemålet ud-
gør kr. 15.000 årligt og vedligeholdelse kr. 20 pr. m2 år-
ligt, og at disse beløb er faste i relation til beregning af Kø-
besummen uanset, om de faktiske omkostninger måtte af-
vige herfra, jf. Købsaftalens pkt. 9.3. Afvigelser medfører 
således ikke regulering af Købesummen.  
 
Lejer bidrager med kr. 1.800 pr. år til administrationen af 
det lejede, jf. Købsaftalens pkt. 9.3 og bilag 3 til lejekon-
trakten.   
 
Ud over den aftalte leje betaler Lejer Ejendommens drifts-
udgifter, jf. Lejekontrakten pkt. 8 samt bilag 3.  

på Ejendommen, idet afvigelsen 
ikke medfører en tilsvarende regu-
lering af Købesummen. 
 
Dette er ikke usædvanligt, og kon-
kret aftalt mellem Parterne. 
 

4.5.9  Regulering af le-
jen 

Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. 1. fe-
bruar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor, dog 
minimum 1% og maksimum 3%. Første regulering finder 
sted pr. 1. februar 2023 og foretages uanset aftalt uopsige-
lighed, jf. tillæg 1 til Lejekontrakten pkt. 5.1.  
 
Såfremt ikrafttrædelsestidspunktet udskydes/fremrykkes, 
udskydes/fremrykkes tidspunktet for første regulering og 

Afhængigt af det fremtidige mar-
kedslejeniveau for tilsvarende leje-
mål udgør bestemmelsen en risiko 
for, at K/S’ets afkast udhules 10 år 
fra ikrafttrædelsen og frem, så-
fremt Lejer får medhold i, at lejen i 
medfør af erhvervslejelovens § 13 
kan kræves nedsat.  

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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beregningsgrundlag tilsvarende, og således at første regu-
lering sker 12 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet, 
jf. Lejekontraktens pkt. 5.1.   
 
Uanset de forannævnte reguleringer af lejen og uanset til-
lagt uopsigelighed, jf. pkt. 3.9 og 3.10, er Parterne beretti-
get til at kræve regulering af lejen i henhold til Erhvervs-
lejelovens almindelige regler herom. Parterne er herunder 
berettiget til at kræve regulering af lejen til markedslejen, 
jf. Lejekontraktens pkt. 5.3. Parterne har dog gensidigt 
fraskrevet sig retten til at kræve lejen reguleret til mar-
kedslejen i en periode på 10 år fra ikrafttrædelsen, jf. Leje-
kontraktens pkt. 5.4. Efter udløbet af de 10 år, er der såle-
des mulighed for, at Lejer kan få huslejen nedsat, såfremt 
huslejen da viser sig at være væsentligt over markedsle-
jen. 

 
 

4.5.10  Depositum Der indbetales ikke depositum til sikkerhed for Lejers op-
fyldelse af Lejekontrakten. I stedet stilles der sikkerhed i 
form af moderselskabsgaranti fra B. J. Holding Middelfart 
A/S, CVR-nr. 19402282, på anfordringsvilkår, for et beløb 
svarende til 6 måneders leje samt 6 måneders acontobeløb, 
hvilket er beregnet til kr. 417.650,00 ekskl. moms og kr. 
522.062,50 inkl. moms. Anfordringsgarantien reguleres 

Til Købers orientering. Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
Det skal dog hu-
skes, at der skal 
gives meddelelse 
til garantistiller 
om ny Udlejer ved 
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hvert 5. år, således at anfordringsgarantien forhøjes med 
den anslåede stigning i lejen for de kommende 5 år. 
Moderselskabsgarantien kan til enhver tid af Lejer erstat-
tes af en anfordringsgaranti fra et anerkendt institut. 

Købers indtræden 
i Lejekontrakten.  

4.5.11  Fremleje Lejer har ret til hel eller delvis fremleje uden særskilt af-
gift, dog kun til benyttelse som detailhandelsbutik. Udle-
jer kan kun modsætte sig fremleje til tredjemand, såfremt 
der kan rejses berettiget kritik af dennes forretningsmæs-
sige, faglige eller økonomiske kvalifikationer, eller der fo-
religger andre vægtige grunde, jf. Lejekontraktens pkt. 
10.1. 

Til Købers orientering. Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.5.12  Afståelse Lejer har afståelses- og genindtrædelsesret i samme om-
fang som beskrevet i § 55 i Lov om leje af erhvervslokaler 
m.v., dog indestår Lejer i dennes uopsigelighedsperiode for 
den nye Lejers forpligtelser i henhold til nærværende leje-
kontrakt, jf. Lejekontraktens pkt. 10.3.  

Da der ikke er aftalt begrænsnin-
ger i afståelsesretten, kan Lejer af-
stå Lejemålet, og Udlejer kan kun 
modsætte sig afståelse til tredje-
mand (herunder til selskaber med 
begrænset hæftelse), såfremt der er 
vægtige grunde, herunder den ind-
trædende Lejers økonomi eller 
branchekendskab.  
 
Lejer indestår kun for den nye Le-
jers forpligtelser i uopsigeligheds-

Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Uklarheden vedrø-
rende garantien 
ved afståelse forsø-
ges præciseret ved 
indarbejdelse i  det 
foreliggende tillæg 
1 til Lejekontrak-
ten, jf. pkt. 4.5.13.  
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perioden, og umiddelbart alene som 
simpel kautionist. 
 
Det er desuden uklart, hvorvidt 
moderselskabsgarantien til sikker-
hed for Lejers forpligtelser, jf. pkt. 
4.5.10 tillige finder anvendelse ved 
Lejers afståelse, eller der kan kræ-
ves sædvanlig anfordringsga-
ranti/depositum af indtrædende Le-
jer. 

4.5.13  Tillæg til Leje-
kontrakten 

Tillæg 1 (dateret 07.06.2021) til Lejekontrakten er ikke 
fremlagt i underskrevet stand.  
 
Tillægget ændrer den aftalte ikrafttrædelsesdag til den 
31.01.2022 samt konsekvensretter Lejekontrakten i den 
relation. Regnskabsperioden ændres til at være 1. februar 
- 31. januar. Endvidere fastslår tillægget, at alle omkost-
ninger til vedligeholdelse og fornyelse af den af Udlejer 
etablerede skiltning afholdes af Lejer. Derudover præcise-
res det, at såfremt Lejer måtte afstå Lejemålet, er moder-
selskabsgarantien gældende, indtil indtrædende Lejer har 
stillet en tilsvarende anfordringsgaranti fra et anerkendt 
dansk pengeinstitut. 

Til Købers orientering. Bilag 2 til 
Købsafta-
len 

Underskrift på til-
lægget udestår. 
Det forventes at 
ske snarest, men 
der er og gives in-
gen garanti for at 
det bliver under-
skrevet. 
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4.6 Købsaftale, Brønderslev Kommune & Agat Development A/S    

4.6.1   Betingelser  Købsaftalen er – efter udstykningen alene - fra Agat Deve-
lopment A/S’ side betinget af: 

  
 -     at alle myndighedsgodkendelser og tilladelser til det 

projekt Køber har planer om er givet til Køber senest 
30.04.2021. 

 Til Købers orientering.  Pkt. 1.1.1  Sælger er anmodet 
om status på den 
sidste betingelse 
og oplyser mundt-
ligt, at ansøgning 
forventes indleve-
ret af entreprenø-
ren inden for ca. 
14 dage. 

4.6.2  Overtagelsesdag Agat Development A/S og Brønderslev Kommune er efter 
Købsaftalens indgåelse blevet enige om, at lade Overtagel-
sesdagen være sammenfaldende med byggetilladelsen, jf. 
udskydelsesmeddelelse af 31.05.2021, under forudsætning 
af, at der senest den 28.06.2021 er indsendt fyldestgørende 
og fuldstændigt materiale til byggesagsbehandlingen.  
 
Agat Development A/S har således fortsat ikke adkomst til 
Ejendommen, da der endnu ikke er opnået byggetilladelse. 
 
 

Til Købers orientering. Pkt. 1.1.1 Afventer byggetil-
ladelse.  
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4.7 Totalentreprisekontrakt     

4.7.1  Totalentreprise-
kontrakt,  
sikkerhedsstil-
lelse 

Der er indgået en totalentreprisekontrakt (”Totalentre-
prisekontrakten”) mellem Sælger som bygherre og Erling 
Jensen A/S, CVR-nr.  17205749, som totalentreprenør. 
 
Der er i pkt. 11.5 aftalt regulering af entreprisesum efter 
endelig opmåling af Lejemålet, såfremt dette måtte være 
under 1.000 m2. Der må dog ikke ske afvigelser på mere 
end 2 % i nedadgående retning.  
 
Totalentreprisekontrakten er meget regulær og med vedta-
gelse af ABT93, idet det dog er præciseret at der er aftalt 
ændringer til ABT93 ved bilag m (Agat Ejendommenes 
ABT93, med ændringer og tilføjelser, version 2019-10-01), 
jf. totalentreprisekontraktens pkt. 2.1 og 14.3.  
 
Der fremgår en række forpligtelser for Sælger som byg-
herre, herunder tilslutningsbidrag, ændringskrav mv., 
samt diverse bygherreleverancer.  
 
Der stilles sædvanlig TE garanti på 10 % eller et beløb an-
givet til 10% minus 10.000, jf. totalentreprisekontraktens 

Til Købers orientering:  
 
Med hensyn til regulering af lejen og 
Købesum henvises til pkt. 4.5.2 
ovenfor. 
 
 
 
Der kan således stilles en garanti på 
10% minus 10.000, jf. pkt. 3.16, hvil-
ket dog formentligt er en lapsus.  
 
Vi anbefaler, at der i Købsaftalen 
indsættes en bestemmelse, hvoref-
ter rettigheder til entreprisekon-
trakten og entreprenørgarantien 
transporteres fra Sælger/Bygherre 
til Køber. 
 
 

Bilag 3 til 
Købsafta-
len 

Bestemmelse om 
transport af ret-
tigheder i henhold 
til entrepriseafta-
len og entrepre-
nørgarantien er 
indsat i Købsafta-
lens pkt. 2.5, hvor-
efter Parterne un-
derskriver erklæ-
ring og transport 
herom udarbejdet 
af Sælger, (ved-
lagte som bilag 4 
til Købsaftalen) 
når aflevering har 
fundet sted og 
mangler påvist 
ved afleveringen 
er udbedret, jf. til-
lige pkt. 4.8. 
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pkt. 3.16, der nedskrives ved aflevering og 1 års gennem-
gang efter ABT93.  
 
Der er vedtaget tegning af følgende forsikringer, jf. pkt. 6: 
- All Risk (inklusive storm) med selvrisiko på kr. 50.000 

pr. skade 
- Objekt ansvar / prof. ansvarsforsikring for TE / rådgi-

vere på kr. 5.000.000 på personskader og kr. 10.000.000 
på tingskader  

- Erhvervsansvarsforsikring på kr. 10.000.000 på både 
personskade og tingskade 

 
Herudover indestår Sælger for at der kan tegnes forsikring 
for svampe- og insektskader ved aflevering. Det fremgår i 
pkt. 6.5 at disse forsikringer skal fremsendes til Sælger 
forud for byggestart.  

4.7.2  Bilag til totalen-
treprisekontrakt 

Følgende bilag mangler i Datarummet: 
Produktspecifikke: 
- bilag E rammetidsplan 
- bilag F ratebetalingsplan 
Generelt standardgrundlag: 
- bilag O Erling Jensen A/S paradigme  
       for kvalitetssikring 
- bilag P Erling Jensen A/S paradigme  

Til Købers orientering. N/A Afventer kopi 
heraf. 
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       for D&V materiale 
- bilag R entreprise- og montageforsikring.  
       Agat Development A/S skal fremlægge kopi af poli- 
       cen, når denne modtages 
-  bilag S erhvervsansvarsforsikring. Erling Jensen 
       A/S skal fremlægge kopi af policen, når denne    
       modtages 

4.7.3  Entreprenørga-
ranti 

Sælger oplyser, at den endnu ikke stillet. Til Købers orientering. N/A. Afventer kopi 
heraf. 

4.8 Transporterklæringer    

4.8.1  Transporterklæ-
ring vedr. entre-
prenørgarantien  

Garantien transporteres i sin helhed fra Sælger til Køber.  Til Købers orientering, jf. Købsafta-
lens pkt. 2.5. 

Bilag 4 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
Afventer under-
skrift. 

4.8.2  Transporterklæ-
ring vedr. ret-
tigheder i hen-
hold til entrepri-
sekontrakten 

Sælger transporterer retten til i henhold til entreprisekon-
trakten at gøre krav gældende mod entreprenør Erling 
Jensen A/S, CVR-nr. 17 20 57 49, Rolstrupbakken 8, 7900 
Nykøbing Mors. 

Til Købers orientering, jf. Købsafta-
lens pkt. 2.5. 

Bilag 4 til 
Købsafta-
len 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
Afventer under-
skrift. 
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4.9 Købsaftale, Agat Development A/S & K/S Jysk Detail, Brønderslev    

4.9.1  Underskrift Købsaftalen er underskrevet den 10. juni 2021. Til Købers orientering N/A  Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.2 Ejendommen Ejendommen, der er en erhvervsejendom, overdrages til 
Køber, når Ejendommen er færdigopført og lejekontrakten 
med Lejer er trådt i kraft, som et nøglefærdigt byggeri.  

Til Købers orientering.  N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.3 Betingelser 
 
 
 
 

Handlen er fra Sælgers side betinget af følgende: 
 
- At Lejemålet er i kraft og ikke er berettiget ophævet el-

ler berettiget opsagt af Lejer på Overtagelsesdagen, og 
at Lejemålet er godkendt og overtaget af Lejer uden 
væsentlige mangler, 

- At Sælger opnår endelig adkomst til Ejendommen, 
- At Sælger opnår fornøden byggetilladelse og øvrige 

myndighedstilladelser/dispensationer (inkluderer ikke 
ibrugtagningstilladelse) på for Sælger tilfredsstillende 
vilkår til gennemførelse af projektet,  

- At Købesummen deponeres iht. Købsaftalens pkt. 3. 
 
Handlen er fra Købers side bl.a. betinget af følgende: 
 
- At Lejemålet er i kraft senest 01.04 2022 og ikke er op-

hævet eller opsagt af Lejer eller Udlejer på 

Såfremt Sælgers betingelser ikke 
opfyldes inden for fristerne, bortfal-
der Købsaftalen i sin helhed. Ved et 
sådant bortfald (med undtagelse af 
manglende deponering) er Køber 
berettiget til en kompensation på 
kr. 300.000 med tillæg af moms, i 
alt kr. 375.000. 

N/A Afventer opfyl-
delse af de enkelte 
betingelser. 
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overtagelsesdagen, og at Lejemålet er godkendt og 
overtaget af Lejer uden væsentlige mangler, og leje 
samt omkostninger ud over lejen betales uden indsi-
gelse, 

- At Køber senest på Overtagelsesdagen har opnået en-
delig bekræftelse fra DLR, jf. det som bilag 6 til Købs-
aftalen vedhæftede lånetilbud, herunder at DLR ikke 
på grundlag af en samlet vurdering af Købsaftalen med 
bilag samt besigtigelse af Ejendommen tilbyder en re-
duceret belåning, at der ikke uden samtykke fra DLR 
er foretaget ændringer af lejekontrakten med Lejer, og 
at DLR har indtrædelsesret i lejekontrakten med Le-
jer, 

- At projektudbyder og ejer af K/S Jysk Detail, Brøn-
derslev samt komplementarselskabet Jysk Detail, 
Brønderslev Komplementar ApS senest den 01.11.2021 
har fuldtegnet sit K/S projekt, dvs. har solgt samtlige 
sine K/S andele i K/S Jysk Detail, Brønderslev samt 
komplementarselskabet Jysk Detail, Brønderslev Kom-
plementar ApS til slutinvestorerne, 

- At samtlige slutinvestorer senest den 01.11.2021 er 
kreditgodkendte til købet af deres respektive K/S an-
dele i K/S Jysk Detail, Brønderslev samt 
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komplementarselskabet Jysk Detail, Brønderslev Kom-
plementar ApS, 

- At Købers juridiske Due Diligence ikke giver anledning 
til bemærkninger, herunder de af Sælger som led heri 
udleverede bilag og oplysninger, hvilket skal være af-
klaret eller frafaldet af Køber senest den 01.07.2021, 
idet Køber i modsat fald har ret til at træde tilbage fra 
handlen. 

4.9.4 Købesummen Købesummen er foreløbig aftalt til kr. 10.940.845,00, jf. 
Købsaftalens pkt. 3.1.  
 
Sælger indestår for, at den samlede årlige lejeindtægt pr. 
Overtagelsesdagen og ikrafttrædelsestidspunktet for leje-
kontrakten andrager kr. 810.000 ekskl. moms. De årlige 
nettoudgifter til administration og vedligeholdelse andra-
ger pr. samme dato kr. 33.200,00 ekskl. moms. Ejendom-
mens årlige nettolejeindtægt før forrentning udgør således 
kr. 776.800,00. Lejer bidrager med kr. 1.800 pr. år til ad-
ministrationen af det lejede, jf. Købsaftalens pkt. 9.3. 
 
Såfremt nettolejeindtægten pr. Overtagelsesdagen er min-
dre end det ovenfor opgjorte beløb på grundlag af de pr. 
Overtagelsesdagen gældende indtægter og udgifter, f.eks. 
eller som følge af, at den faktiske leje uanset årsag udgør 

Til Købers orientering, jf. tillige 
pkt. 4.5.8. 

N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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et mindre beløb end oplyst af Sælger eller der viser sig 
driftsudgifter, der skal afholdes af Udlejer, og som uanset 
årsag ikke er oplyst til Køber eller viser sig ikke at kunne 
opkræves hos Lejer, reguleres Købesummen således, at 
differencen kapitaliseres med faktor 14,0845 (afkast på 
7,10 %), jf. Købsaftalens pkt. 9.4. Parterne er dog enige 
om, at administration udgør kr. 15.000 årligt og vedlige-
holdelse kr. 20 pr. m2 årligt, og at disse beløb er faste i re-
lation til beregning af Købesummen, uanset om de fakti-
ske omkostninger måtte afvige herfra. 

4.9.5 Overtagelsesda-
gen 

Overtagelsesdagen er aftalt til den 31.01.2022, jf. Købsaf-
talens pkt. 2.1  
 
Sælger har ret til at udskyde Overtagelsesdagen på 
samme vis som udskydelse kan ske af ikrafttrædelsesda-
gen i lejekontrakten med T. Hansen Gruppen A/S.  
 
Køber overtager tidligst Ejendommen, når lejekontrakten 
med T. Hansen Gruppen A/S er trådt i kraft, idet Overta-
gelsesdagen skal være sammenfaldende med ikrafttrædel-
sesdagen i henhold til lejekontrakten med T. Hansen 
Gruppen A/S. 
 
 

Til Købers orientering, tillige pkt. 
4.5.4-4.5.5.  
 
Er lejekontrakten med T. Hansen 
Gruppen A/S ikke trådt i kraft 
uden væsentlige mangler/indsigel-
ser og med fuld, indsigelsesfri leje-
betaling senest 01.04.2022 er Køber 
berettiget til (men ikke forpligtet) 
at træde tilbage fra handlen mod, 
at Køber kompenseres med kr. 
300.000 med tillæg af moms, i alt 
kr. 375.000, og uden at Sælger kan 
rette krav af nogen art mod Køber, 

N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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som følge heraf. Såfremt Køber øn-
sker at udnytte denne ret, skal Kø-
ber give meddelelse til Sælger se-
nest 15.04.2022. jf. Købsaftalens 
pkt. 2.1. 
 
I tilfælde af udskydelse af ikraft-
trædelsesdagen i henhold til leje-
kontrakten og Lejers uopsigelig-
hedsperiode i henhold til lejekon-
trakten ikke udskydes tilsvarende, 
skal Sælger over refusionsopgørel-
sen godtgøre Køber kr. 67.500 med 
tillæg af moms, i alt kr. 84.375 
(bruttolejen) for den/de måned/-er 
denne udskydelse af ikrafttrædel-
sesdagen ”æder” af uopsigeligheds-
perioden. Tilsvarende hvis Lejers 
uopsigelighedsperiode af andre år-
sager bliver kortere end den forud-
satte, jf. Købsaftalens pkt. 2.2. 

4.9.6 Mangler Sælger hæfter for mangler ved Ejendommen i henhold til 
almindelige entrepriseretlige regler, jf. ABT 93. Køber ac-
cepterer dog, at Køber når mangler konstateret ved 

Til Købers orientering, jf. tillige 
pkt. 4.7.  

N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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afleveringsforretningen med totalentreprenøren (inkl. 
mangler påberåbt af T. Hansen Gruppen A/S ved gennem-
gang, jf. lejekontraktens pkt. 3.6) er udbedret og mod at få 
1. prioritets transport i den af totalentreprenøren stillede 
entreprisegaranti (og evt. andre sikkerheder) samt ind-
træde i Sælgers rettigheder til at gøre mangelkrav gæl-
dende i forhold til totalentreprenøren, ikke kan gøre krav 
gældende mod Sælger i relation til mangler ved Ejendom-
men, jf. Købsaftalens pkt. 2.5. 
 
Såfremt Køber - uanset at muligheden for at rette krav 
mod Sælger er bortfaldet i henhold til ovenstående - gør 
krav gældende mod Sælger, kan dette alene ske, hvis Kø-
ber tilbagetransporterer retten til at gøre mangelkrav gæl-
dende over for totalentreprenøren og tilbagetransporterer 
entreprisegarantien. 

4.9.7 Sælgers indestå-
elser 

Sælger indestår pr. Overtagelsesdagen for; 
 
- at Ejendommen og dens bygninger med deri værende 

installationer er lovligt opført, indrettet og benyttet, 
- at der ikke findes skjulte fejl og mangler ved Ejendom-

men, 
- at Ejendommen på Overtagelsesdagen lovligt kan an-

vendes til udlejning til Lejer iht. lejekontrakten,  

Til Købers orientering. N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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- at der ikke består uopfyldte krav fra det offentlige eller 
private vedrørende Ejendommen, 

- at der ikke påhviler Ejendommen utinglyste rettighe-
der eller forpligtelser, bortset fra servitutterne nævnt i 
Købsaftalens pkt. 4,  

- at Sælger ikke har begæret Ejendommen omvurderet 
eller indgivet klage over den fastsatte vurdering,  

- at der ikke foreligger andre brugsretsaftaler med tred-
jemand om Ejendommen udover lejekontrakten, 

- at der ikke på Ejendommen findes skov, fredskovsplig-
tigt areal eller fredede bygninger, og Ejendommen ikke 
er omfattet af tidsbegrænsede dispensationer, 

- at der ikke påhviler Ejendommene gæld til tilslut-
nings- og anlægsarbejder, herunder til tilslutningsaf-
gifter, anlæg af vej, kloak, rensningsanlæg, vand, kol-
lektiv varmeforsyning, elforsyning eller anden anlægs-
eller ledningsgæld mv., 

- at der ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser 
herom, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt 
Ejendommen,  

- at der ikke er rejst krav fra tredjemand vedrørende 
Ejendommen ligesom der ikke verserer retssager, vold-
giftssager eller andre sager eller er udstedt påbud, der 
vedrører Ejendommen. 
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4.9.8 Lejekontrakten Ejendommen vil med virkning fra Overtagelsesdagen være 
udlejet i henhold til lejekontrakten med T. Hansen Grup-
pen A/S og lejekontrakten skal være trådt i kraft senest på 
Overtagelsesdagen uden væsentlige mangler/indsigelser 
fra Lejer, jf. Købsaftalens pkt. 9.1.  
 
Fra Overtagelsesdagen indtræder Køber i Lejekontrakten 
som ny Udlejer.   

Til Købers orientering, jf. tillige 
pkt. 4.5.4-4.5.5. 

N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.9.9 Indeståelse Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782 indestår over for 
Køber ved sin underskrift på nærværende købsaftale som 
selvskyldnerkautionist for Sælgers opfyldelse af samtlige 
dennes forpligtelser i henhold til Købsaftalen med tilhø-
rende bilag i enhver henseende og uanset art, jf. Købsafta-
lens pkt. 12.1. 

Til Købers orientering. N/A Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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