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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 Data-

rummet pr. 21.10.2021. 

 

”Ejendom 1”, ”Ejendom 2” og ”Ejendommene”  

betyder matr.nr. 210b, Randers Markjorder, beliggende Mariagervej 65, 

8920 Randers NV (herefter benævnt ”Ejendom 1”) og ejendommen 

matr.nr. 218b, Randers Markjorder, beliggende Mariagervej 59, 8920 Ran-

ders NV (herefter benævnt ”Ejendom 2”) (herefter samlet benævnt ”Ejen-

dommene”). 

 

”Køber”  

betyder K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV, CVR-nr. 42 75 94 30. 

 

”Købesummen”  

betyder DKK 25.045.370,00, som Køber skal betale i henhold til Købsafta-

len. 

 

“Købsaftalen”  

betyder købsaftalen, der er indgået mellem Sælger, som sælger, og Køber, 

som køber. 

 

”Lejekontrakten”  

betyder lejekontrakten, som er indgået den 20.04.2021 mellem PRO Deve-

lopments Projekt ApS, CVR-nr. 39 21 16 96, og Fakta A/S, CVR-nr. 11 51 

74 98, med tillæg af den 21.07.2021. 

 

”N/A”  

betyder, at materialet ikke er fremlagt i Datarummet. 

 

”Overtagelsesdagen”  

betyder den 01.02.2022. 

 

”Parterne”  

betyder Køber og Sælger sammen. 
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”PS”  

betyder Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 Køben-

havn V. 

 

”Rapporten”  

betyder denne juridiske Due Diligence-rapport med samtlige bilag. 

 

”Sælger”  

betyder PRO Developments Projekt ApS, CVR-nr. 39 21 16 96, c/o Lars 

Hjuler, Udbyhøjvej 106, st, 8930 Randers NØ. 

 

”Transaktionen” 

betyder overdragelsen af Ejendommene fra Sælger til Køber ved Købsafta-

len. 

 

”Underskriftsdagen”  

betyder datoen for begge Parters underskrift af Købsaftalen. 

 

”Lejemålet” 

betyder Ejendom 1 og Ejendom 2 med undtagelse af mastearealet belig-

gende på Ejendom 2.  

 

 

 

”Udlejer” 

betyder PRO Developments Projekt ApS, CVR-nr. 39 21 16 96. Efter Over-

tagelsesdagen den 01.02.2022 indtræder Køber, K/S Jysk Detail, Coop365 

Randers NV, CVR-nr. 42 75 94 30, i Lejekontrakten som Udlejer. 

 

”Lejer” 

betyder Fakta A/S, CVR-nr. 11 51 74 98, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 

 

”Totalentreprisekontrakten” 

betyder betinget totalentreprisekontrakt indgået den 20.05.2021 mellem 

PRO Developments Projekt ApS, CVR-nr. 39 21 16 96 og Myhlenberg Byg 

A/S, CVR-nr. 32 13 80 39.   

 

”Totalentreprenør” 

betyder Myhlenberg Byg A/S, CVR-nr. 32 13 80 39, Myhlenbergvej 56, 

9510 Arden.   
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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 Ejendommene 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. 21.10.2021.  

 

Efter aftale med Køber er vores fokus rettet mod:  

 

• Forhold, som efter vores vurdering kan medføre, at Køber ikke bør er-

hverve Ejendommene. 

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

Købers vurdering af Ejendommenes værdi eller de vilkår, i henhold til 

hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommene. 

• 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.  
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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  

 

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, 

byggelinjer, højde- og afstandsforhold, skelforhold, faktisk anvendelse, en-

trepriseretlige forhold, byggetekniske forhold samt øvrige tekniske for-

hold. Vi har opfordret Køber til i relevant omfang at få foretaget en gen-

nemgang af ovennævnte forhold. Vores rådgivning omfatter endvidere hel-

ler ikke skatte- og afgiftsmæssige forhold. 

 

Vi har ikke foretaget en besigtigelse af Ejendommene eller i øvrigt foreta-

get en fysisk gennemgang af Ejendommene. 

 

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 så-

ledes heller ikke behandler alle juridiske spørgsmål vedrørende Ejendom-

mene. 

 

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 

korrekte, og (ii) fremlagte fotokopier er i overensstemmelse med de origi-

nale dokumenter, og at disse er aktuelle, gældende og korrekt daterede. 
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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, ud over at danne grundlag for Købers overvejelser om er-

hvervelse af Ejendommene, også kan fungere som styringsredskab i for-

hold til eventuelle handlinger, som skal gennemføres i forbindelse med el-

ler efter gennemførelse af Transaktionen. Herudover vil reference til data-

rumindeks desuden gøre det lettere for Blue Capital A/S, Køber og PS, at 

finde relevant materiale, hvis dette måtte blive nødvendigt efter Rappor-

tens udarbejdelse. 

 

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 Ejendommene, (ii) kan 

have væsentlig indflydelse på Købers vurdering af Ejendommenes værdi 

eller de vilkår, i henhold til hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendom-

mene, eller i øvrigt (iii) kan være af væsentlig betydning for Køber i rela-

tion 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 Generelle oplysninger    

4.1.1  Købsaftalen Købsaftalen mellem PRO Developments Projekt ApS og 

K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV, er fremlagt i Data-

rummet. Købsaftalen er underskrevet.   

 

Til Købers orientering.  1.1.1.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.1.2  Oplysninger om 

utinglyste ret-

tigheder 

Det er aftalt mellem Parterne, at Sælger skal have en eks-

klusiv brugsrettighed til et antenneareal på Ejendom 2, jf. 

Købsaftalens pkt. 1.3. 

 

Deklarationens indhold er accepteret af Parterne.  

 

Deklarationen tinglyses på Ejendommene. 

Til Købers orientering. 1.1.3.2 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.2 Tingbogsoplysninger    

4.2.1  Tingbogsattester Sælger er tinglyst adkomsthaver til Ejendommene pr. 

01.07.2021. 

 

Til Købers orientering.  1.2.1.3 

1.2.1.4 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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Sælger har på vores opfordring fremlagt nye tingbogsatte-

ster i Datarummet. 

4.2.2  Hæftelser Ejendom 1 – Der er tinglyst 1 ejerpantebrev stort kr. 

15.000.000 og 1 afgiftspantebrev på kr. 1.100.000.  

 

Ejendom 2 – Der er tinglyst 1 afgiftspantebrev stort kr. 

1.000.000. 

Pantebrevene skal anvendes til 

overførsel af afgiftsfritagelses-

grundlaget i forbindelse med bereg-

ningen af tinglysningsafgiften for 

købet af Ejendommene.  

1.2.1.4 

1.2.1.5 

Sælger skal sørge 

for anvendelse af 

pantebrevene i for-

bindelse med be-

rigtigelsen af 

Transaktionen. 

4.2.3  Servitutter De til Ejendommene uploadede servitutter giver ikke an-

ledning til bemærkninger.  

  

Til Købers orientering.  1.2.3.1-16 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.3 Offentlige oplysninger    

4.3.1  BBR-meddelelser Ejendom 1 har følgende bygning på grunden:  

- Bygning 1 – Bygning til detailhandel med et samlet er-

hvervsareal på 908 m2.  

 

Ejendom 2 har følgende anlæg og bygninger på grunden:   

- Anlægsnr. 1 - En antenne og mast med antenne. Det 

fremgår af BBR at der er en afsluttet byggesag med 

sagsnr. 2012-0618, der mangler færdigmelding. 

- Bygning 1 – Fritliggende familiehus med 1 køkken 

med et samlet boligareal på 176 m2 og har en beva-

ringsværdig på niveau 7.  

Til Købers orientering. 

 

 

 

1.3.1.1 

1.3.1.3 

1.3.1.4 

1.3.1.5 

1.3.1.6 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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- Bygning 2 – Garage med et samlet areal på 15 m2. 

- Nedrivningstilladelse – Sælger har på vores opfordring 

fremlagt nedrivningstilladelse for bygning 1 og 2.  Det 

fremgår af nedrivningstilladelsen, at der skal ske fær-

digmelding ved byggeriets afslutning.  

 

Sælger har på opfordring færdiganmeldt og slettet bygge-

sag nr. 2012-0618 inde på Ejendom 2’s BBR-meddelelse.  

4.3.2  Ejendomsdata-

rapporter for 

Ejendom 1 og 2 

Ejendom 1 og Ejendom 2 – Gældende spildevandsplan er 

fælleskloakering, men der er planlagt separatkloakering 

for området, hvor Ejendommene er beliggende. Årstal for 

planlagt ikrafttrædelsesdato 2026. 

 

 

Ejendom 2 – Ejendom 2 skal nedrives, og arealet udlægges 

til p-pladser samt mastestation. Forholdet om separatklo-

akering er dermed ikke relevant for Ejendom 2. 

 

Sælger har på opfordring bekræftet, at Ejendom 1 er ble-

vet separatkloakeret.  

Til Købers orientering. 

 

1.3.2.1 

1.3.2.3 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.3.3  Fremtidige ejen-

domsskatter og 

afgifter 

Den nuværende ejendomsvurdering er foretaget før opfø-

relse af tilbygning og p-pladser på Ejendommene.  

 

Ejendomsvurderingen for Ejendom-

mene med tilbygning kendes ikke 

på nuværende tidspunkt, og 

1.3.3.1 

1.3.3.3 

1.3.5.5 

1.3.5.6 

Se også Rappor-

tens pkt. 4.5.1.7 

nedenfor.  
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dermed kendes heller ikke de frem-

tidige skatter og afgifter.  

 

Derudover er der usikkerhed om-

kring størrelsen af den fremtidige 

grundskyld og dækningsafgift, der 

skal betales efter fuld implemente-

ring af de nye vurderingsregler. 

4.3.4  Kort over vejfor-

syning 

Ejendom 1 – Med henvisning til kort over vejforsyning har 

matriklen vejret ud til den private fællesvej, Brynhildsvej.  

 

Sælger har på baggrund af Købers egne forespørgsler hos 

Randers Kommune fremlagt en kendelse fra 2004 vedr. et 

kommunalt vejsyn af den private fællesvej.  

 

Af kendelsen fremgår fordelingstallet for vedligeholdelses-

og istandsættelsesomkostninger for de omkringliggende 

grundejere med vejret til den private fællesvej. Ejendom 1 

har et fordelingstal på 15/89.  

Det er aftalt mellem Sælger og Kø-

ber, at samtlige løbende udgifter til 

den private fællesvej afholdes af 

Sælger og/eller rettighedshaver til 

mastearealet. Sælgers og/eller ret-

tighedshavers forpligtelse består, 

så længe Sælger og/eller rettigheds-

haver har den eksklusive brugsret-

tighed til mastearealet i henhold til 

den aftalte deklaration, jf. Rappor-

tens pkt. 4.1.2.   

1.3.6.2 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.4 Planforhold    

4.4.1  Kommuneplan Kommuneplanen 2021 er vedtaget den 14. juni 2021 og in-

deholder en kommuneplanramme (1.02.C.2) med 

I Købsaftalens pkt. 3.10 indestår 

Sælger for, at Ejendommene opfø-

res lovligt i henhold til 

1.4.3.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  



  25. OKTOBER 2021 

   

   

 

SIDE 13 

 

forskellige byggebegrænsninger – herunder bebyggelses-

procent, bygningshøjde, anvendelse mv. 

byggetilladelse – herunder gæl-

dende bygningslovgivning og til-

knyttede love og bestemmelser.   

 

I Købsaftalens pkt. 1.5 oplyses det, 

at Ejendom 1 opføres i overens-

stemmelse med Købsaftalens bilag 

4 (lejekontrakt med Fakta A/S) og 

bilag 5 (byggetilladelse).  

4.4.2  Lokalplaner Der er ikke vedtaget lokalplaner for området.   Til Købers orientering.  N/A Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.5 Lejeforhold    

4.5.1  Lejekontrakt 

med FAKTA A/S 

Lejemålet er beliggende på Mariagervej 59, 8920 Randers 

NV og Mariagervej 65, 8920 Randers NV, på matr.nr. 218b 

og 210b, Randers Markjorder.  

 

Lejemålets placering er angivet på tegningen vedlagt som 

Købsaftalens bilag 2.  

 

Der er udarbejdet en allonge til Lejekontrakten den 21. 

juli 2021. I allongen fremgår definitionen af Lejemålet 

ikke klart, idet der ikke er taget stilling til antennemast-

området. Lejer har på opfordring bekræftet, at 

Til Købers orientering. 1.1.1.4 

1.5.2.1 

1.5.2.14 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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definitionen af Lejemålet er de to matrikler fratrukket 

arealet for antennemastområdet.  

4.5.1.1  Administrations- 

og udvendige 

vedligeholdelses-

omkostninger 

Sælger har estimeret den årlige administration til kr. 

28.050 (kr. 26 pr. m2 årligt) og den årlige udvendige vedli-

geholdelse til kr. 22.000 (kr. 20 pr. m2 årligt), jf. Købsafta-

lens bilag 8 ”Nettolejeberegning og købesum med afkast”.  

 

Det fremgår af Købsaftalen, at såfremt der sker afvigelser 

i de estimerede udgifter, vil det ikke medføre en købe-

sumsregulering.  

 

Det fremgår ikke af Lejekontrakten, at Lejer bidrager til 

betaling af administration og udvendig vedligeholdelse.  

Såfremt de faktiske udgifter til ad-

ministration og udvendige vedlige-

holdelse af Lejemålet afviger fra 

det i Købsaftalen forudsatte, påvir-

kes Købers afkast på Ejendom-

mene, idet afvigelsen ikke medfører 

en tilsvarende regulering af Købe-

summen. 

1.1.1.5 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.5.1.2  Depositum I henhold til Lejekontraktens pkt. 9.1 skal Lejer senest på 

ikrafttrædelsestidspunktet stille en Coop Danmark A/S 

koncerngaranti på anfordringsvilkår og på vilkår, der på 

forhånd er godkendt af Udlejer.   

 

Vi har efterspurgt den omtalte koncerngaranti med hen-

visning til Lejekontraktens pkt. 9.1. Sælger har oplyst, at 

denne endnu ikke er udarbejdet og har henvist til, at den 

senest skal være klar på ikrafttrædelsestidspunktet.  

 

Til Købers orientering.   1.5.2.1 

1.5.2.15 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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Sælger har dog fremlagt en kopi af en tidligere udarbejdet 

koncerngaranti stillet af Coop Danmark A/S i lejeforholdet 

mellem Pro Developments A/S og FAKTA vedrørende et le-

jemål beliggende Hadsundvej 83, 8930 Randers. Sælger 

har oplyst, at koncerngarantien i henhold til Lejekontrak-

tens pkt. 9.1 vil få samme indhold som den fremlagte kopi.   

 

Indholdet i den fremlagte kopi, giver ikke anledning til be-

mærkninger.  

4.5.1.3  Regulering af le-

jen – Opmåling  

Det fremgår af Lejekontraktens pkt. 6.1, at den årlige leje 

er på kr. 1.402.500. Lejen er kr. 1.275 pr. m2 årligt.   

 

Det fremgår i Lejekontraktens pkt. 2.9, at en ændring i 

Lejemålets areal i op- og nedadgående retning på mere 

end +/- 1% vil medføre en regulering i den fastsatte leje, og 

at Lejer har mulighed for at lade Lejemålet opmåle af en 

landinspektør for Udlejers regning. 

 

I Købsaftalens pkt. 1.8 indestår Sælger for, at der sker op-

måling af den færdige bygning inden afleveringsdagen.  

 

I Købsaftalens pkt. 1.9 er det endvidere aftalt mellem Par-

terne, at såfremt Sælger ikke opmåler inden Overtagelses-

dagen, er Køber berettiget til tilbagehold i det deponerede 

Til Købers orientering.  

 

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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beløb på kr. 250.000 til sikkerhed for den endelige købe-

sumsregulering i henhold til Købsaftalens pkt. 1.10.  

 

 

4.5.1.4  Regulering af le-

jen - Nettoprisin-

deksering 

Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. 1. ja-

nuar med 100 % af den procentuelle stigning i nettoprisin-

dekset, jf. Lejekontraktens pkt. 7.1. Der tages udgangs-

punkt i nettoprisindeksstigningen for oktober måned.    

 

Første regulering finder sted pr. 1. januar efter ikrafttræ-

delsestidspunktet. 

 

Der er ikke aftalt en årlig minimumsregulering.  

 

Det er aftalt, at der ikke kan ske en regulering af lejen på 

baggrund af en negativ udvikling i nettoprisindekset.  

Til Købers orientering. 1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.1.5  Regulering af le-

jen - Markedsleje 

Lejer og Udlejer er berettiget til at kræve regulering af le-

jen til markedslejen i henhold til erhvervslejelovens § 13, 

jf. Lejekontraktens pkt. 8.1.  

 

Lejer og Udlejer har dog gensidigt fraskrevet sig retten til 

at kræve lejen reguleret til markedslejen i Lejers uopsige-

lighedsperiode på 14,5 år fra ikrafttrædelsen + perioden 

Til Købers orientering.  1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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for opsigelsesvarsling på 6 måneder, jf. Lejekontraktens 

pkt. 8.2. 

4.5.1.6  Byggeretter 

(Skatter og afgif-

ter) 

Der fremgår følgende formulering i Lejekontraktens pkt. 

13.1:  

 

”Eventuelle forøgelser i skatter og afgifter, som er en følge 

af forhøjelse af byggeretter for Ejendommen, afholdes dog 

alene af Udlejer uden refusion hos Lejer”. 

 

Sælger har på opfordring tilkendegivet, at forøgelse af 

byggeretter skal forstås som en forøgelse udover de eksi-

sterende byggeretsforhold på Overtagelsesdagen.  

Bestemmelsen indebærer en risiko 

for, at Køber skal afholde omkost-

ninger i stigninger til skatter og af-

gifter, som følge af en senere for-

øgelse af byggeretter på Ejendom-

mene.  

 

Denne risiko er i vores optik for-

bundet med vedtagelse af en ny lo-

kalplan for området eller ændrin-

ger i kommuneplanrammen.  

1.5.2.1 

 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.1.7  Stigninger i skat-

ter og afgifter  

Som følge af Ejendommenes ombygning, vil der forvente-

ligt ske en omvurdering af Ejendommenes skatter og afgif-

ter – herunder en omvurdering af den pålagte dækningsaf-

gift. Omvurderingen kan medføre, at der sker stigninger i 

Ejendommenes skatter og afgifter.  

 

Lejer har mulighed for selv at påklage ejendomsvurderin-

gen, jf. Lejekontraktens pkt. 13.4. 

 

Lejer er blevet gjort opmærksom på de potentielle stignin-

ger, der kan forventes i forbindelse med ombygningen og 

Til Købers orientering.  1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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den efterfølgende omvurdering af Ejendommene og har til-

lige bekræftet, at betale stigninger i skatter og afgifter 

som følge heraf – dog ikke skatter og afgifter som følge af 

en forøgelse af byggeretter, jf. pkt. 4.5.1.6.  

4.5.1.8  Henvisning til 

konkrete poster i 

ejendomsskatte-

billetten 

Der er henvist til specifikke poster i ejendomsskattebillet-

ten i Lejekontraktens pkt. 13.1.  

 

Klienten har bedt om vores vurdering heraf.  

En omdøbning af enkelte poster vil 

ikke I vores optik forhindre Udlejer 

i at opkræve udgiften, så længe at 

identiteten/karakteren på udgiften 

er den samme.  

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.1.9  Driftsudgifter Det fremgår af Lejekontraktens pkt. 14.2, at:  

 

”Lejer bidrager ikke til betaling af drifts- og forbrugsudgif-

ter udover hvad der fremgår af pkt. 10, 11, 12, 13 og 15.1.” 

 

Det kan konstateres, at Lejer, udover lejen, alene betaler 

skatter og afgifter samt en forsikringspræmie med en be-

grænsning på kr. 20.000 årligt.  

 

Bestemmelsen i Lejekontraktens pkt. 14.2 gør, at Udlejer 

ikke kan pålægge øvrige driftsudgifter hos Lejer.  

Bestemmelsen i Lejekontraktens 

pkt. 14.2 begrænser Udlejers mu-

ligheder for at pålægge Lejer øvrige 

og senere driftsudgifter.  

 

Begrænsningen medfører en risiko 

for, at øvrige senere pålagte drifts-

udgifter skal indgå som en del af 

den årlige leje, hvilket vil forringe 

den årlige indtægt og dermed afka-

stet for Ejendommene.  

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.1.10  Erhvervsbeskyt-

tet 

Lejer er erhvervsbeskyttet med henvisning til erhvervsle-

jelovens § 62, jf. Lejekontraktens pkt. 4.5. 

Erhvervsbeskyttelse medfører, at 

Udlejers opsigelse af Lejemålet er 

gjort vanskeligere, samt at Lejer – 

såfremt Udlejer opsiger Lejemålet – 

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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i medfør af erhvervslejelovens § 66, 

stk. 3, kan kræve både erstatning 

og godtgørelse for tabt goodwill.  

4.5.1.11  Ikrafttrædelses-

tidspunktet 

Lejemålet træder i kraft på afleveringsdagen med 9 måne-

ders varsel, efter at de i Lejekontraktens pkt. 27.1 betin-

gelser er opfyldt, jf. Lejekontraktens pkt. 3.1.  

 

Lejekontrakten er jf. pkt. 27.1 betinget af, at:  

 

”Udlejer senest den 1. september 2021 opnår offentlige tilla-

delser til gennemførelse af projektet, herunder byggetilla-

delse på for Udlejer acceptable vilkår og på vilkår, der gør 

Lejers kravsspecifikationer i henhold til nærværende aftale 

realiserbare samt en for Udlejer tilfredsstillende totalentre-

priseaftale.” 

 

I Totalentreprisekontraktens pkt. 6, oplyses den foreløbige 

afleveringsdag til at være den 01.02.2022. Sælger har end-

videre oplyst, at den forventede afleveringsdag bliver den 

01.02.2022.  

Til Købers orientering.  1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.5.1.12  Udskydelse af 

ikrafttrædelses-

tidspunktet 

Udlejer har ret til at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet 

én gang med 1 måned, såfremt et skriftligt varsel på 5 må-

neder gives til Lejer, jf. Lejekontraktens pkt. 3.7. 

 

I Købsaftalens pkt. 1.6, afholder 

Sælger samtlige forudsete som 

uforudsete omkostninger i forbin-

delse med opførelsen og 

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere 
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Såfremt Totalentreprenøren har krav på tidsfristforlæn-

gelse efter ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, er Udlejer beret-

tiget til tilsvarende at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet 

for Lejemålet, jf. Lejekontraktens pkt. 3.7. 

ibrugtagning af byggeriet samt om-

kostninger i forbindelse Udlejers 

forpligtelser i henhold til Lejekon-

trakten med Lejer.   

4.5.1.13  Opsigelse fra Le-

jers side 

Lejer har et opsigelsesvarsel med 6 måneders forudgående 

skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned, jf. Lejekon-

traktens pkt. 5.1.   

 

Lejer har en uopsigelighedsperiode på 14,5 år regnet fra 

ikrafttrædelsestidspunktet, jf. Lejekontraktens pkt. 5.2.  

 

Såfremt Ikrafttrædelsestidspunktet udskydes, udskydes 

ovennævnte uopsigelighedsperiode tilsvarende. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.5.1.14  Opsigelse fra Ud-

lejers side 

Udlejer har et opsigelsesvarsel med 6 måneders forudgå-

ende skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned, jf. Leje-

kontraktens pkt. 5.3.   

 

Udlejer har en uopsigelighedsperiode på 29,5 år regnet fra 

ikrafttrædelsestidspunktet, jf. Lejekontraktens pkt. 5.4.  

 

Såfremt Ikrafttrædelsestidspunktet udskydes, udskydes 

ovennævnte uopsigelighedsperiode tilsvarende. 

Til Købers orientering.  

 

Lejer har ret til erstatning i hen-

hold til erhvervslejelovens § 66 ved 

Udlejers opsigelse. 

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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4.5.1.15  Fremleje, afstå-

else og genind-

trædelse 

Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af Lejemålet be-

tinget af, at det er til afskrivningsberettigede formål, jf. 

Lejekontraktens pkt. 20.1.  

 

Lejer af ret til afståelse og genindtrædelse i henhold til er-

hvervslejeloven § 55 betinget af, at det er til afskrivnings-

berettigede formål. Overdragelse af Lejemålet koncernin-

ternt betragtes ikke som afståelse.  

 

Koncerngarantien fra Coop Danmark A/S, bortfalder ved 

afståelse til ny Lejer, hvorefter Udlejer er berettiget til at 

kræve ny sikkerhedsstillelse fra indtrædende Lejer.  

 

Hvis afståelse sker inden for Lejers uopsigelighedsperiode, 

indestår Coop Danmark A/S som selvskyldnerkautionist 

for samtlige af Lejers forpligtelser i henhold til Lejekon-

trakten indtil udløbet af Lejers uopsigelighedsperiode.  

Da der ikke er aftalt begrænsnin-

ger i afståelsesretten – med undta-

gelse af afståelse til afskrivningsbe-

rettigede formål – kan Lejer afstå 

Lejemålet, og Udlejer kan kun mod-

sætte sig afståelse til tredjemand 

(herunder til selskaber med be-

grænset hæftelse), såfremt der er 

vægtige grunde, herunder den ind-

trædende Lejers økonomi eller 

branchekendskab. 

1.5.2.1 

1.5.2.15 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.1.16  Forkøbsret I henhold til Lejekontraktens pkt. 22 har Lejer en forkøbs-

ret til Ejendommene, efter det 1. eksterne salg af Ejen-

dommene efter indgåelse af Lejekontrakten.  

 

Ejendommene skal tilbydes til Lejer til den pris, som Ud-

lejer forventer at få for den. Lejer har en betænkningstid 

på 3 uger.  

Lejers forkøbsret og variationsmak-

simum på –10% i videresalg er en 

begrænsning i Udlejers dispositi-

onsmulighed ved et evt. salg af 

Ejendommene.   

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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Tilbud til tredjemand efter udløbet af betænkningsperio-

den, må ikke variere med mere end -10% sammenlignet 

med købstilbuddet til Lejer.  

 

Forkøbsretten bortfalder først, når lejeforholdet ophører.  

4.5.1.17  Vedligeholdelses-

, fornyelses- og 

renholdelsesfor-

pligtelsen 

Bestemmelserne i Lejekontraktens pkt. 16.1 og 17.1 giver 

anledning til tvivl om fordelingen af de enkelte forpligtel-

ser, idet fornyelsesforpligtelsen både beskrives under pkt. 

16.1 og 17.1.  

 

Vi har på opfordring fået bekræftelse fra Lejer om, at Le-

jers fornyelsesforpligtelse alene omfatter forpligtelserne i 

Lejekontraktens pkt. 16.1 og ikke i pkt. 17.1.  

 

Lejer har endvidere bekræftet, at deres vedligeholdelses-

forpligtelse omfatter udskiftning af elpære i Lejemålet. 

 

I Lejekontraktens pkt. 16.1 fremgår det, at Lejers fornyel-

sesforpligtelse ikke omfatter Lejemålets gulve, døre, vin-

duer og porte, elektriske installationer, armaturer og lys-

kilder af enhver art.  

Idet Lejers fornyelsesforpligtelse 

ikke omfatter Lejemålets gulve, 

døre, vinduer og porte, elektriske 

installationer, armaturer og lyskil-

der af enhver art, kan der ligge en 

latent omkostning for Køber i leje-

forholdet med Lejer.  

 

 

 

1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.   
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4.7 Miljøforhold    

4.7.1  Jordforurenings-

attest 

Ejendom 2 er kortlagt på vidensniveau V2.  

 

Årsagen til forureningen skyldes et tidligere renseri på 

matriklen i perioden 1954-1963. 

I Købsaftalens pkt. 4.1 fremgår det, 

at Sælger forestår og bekoster nød-

vendig oprensning i det omfang 

Ejendommene kan godkendes og 

anvendes til det planlagte formål.  

1.9.1.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.5.2  Lejekontrakter 

for antenneposi-

tioner 

I henhold til det fremlagte materiale i Datarummet, er der 

tre eksisterende lejekontrakter for antennepositioner på 

Ejendom 2. 

 

Lejerne for de tre antennepositioner er:  

- Sonofon A/S, CVR-nr. 19 43 36 92 (nu Telenor A/S) 

- Hi3G Denmark ApS, CVR-nr. 26 12 34 45 

- TDC Services A/S (nu oplæst efter fusion med TDC 

A/S med CVR-nr. 14 77 39 08)  

Håndteringen af grundstykket for 

mastearealet og de nuværende le-

jere af antennepositionerne er regu-

leret i en deklaration, der skal ting-

lyses på Ejendommene, jf. pkt. 

4.1.2. 

1.5.2.10 

1.5.2.11 

1.5.2.12 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.6 Parkering    

4.6.1  Oplysninger om 

Ejendommenes 

parkeringsplad-

ser 

Det oplyses i Lejekontraktens pkt. 2.4, at der gives Lejer 

en eksklusiv brugsret til 48 p-pladser.  

 

Det er reguleret i Købsaftalens pkt. 1.7, at Transaktionen 

omhandler overtagelse af minimum 48 p-pladser på Ejen-

dommene. 

Til Købers orientering.  1.5.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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4.7.2 Miljøgodkendel-

ser, -tilladelser 

og dispensationer 

Sælger skal indhente en § 8-tilladelse i henhold til Total-

entreprisekontraktens pkt. 12 vedr. bortkørsel af forure-

net jord.  

 

Der er ikke fremlagt en § 8-tilladelse i Datarummet. Kom-

munen kræver, at der foreligger en § 8-tilladelse ifbm. 

byggeriet.  

 

Sælger har oplyst, at de er i gang med rekvirering af en § 

8-tilladelse.   

Til Købers orientering. 1.9.7 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.8 Byggetekniske forhold    

4.8.1  Byggetilladelse Der er givet byggetilladelse til opførelse af en tilbygning 

på 192 m2 til den eksisterende dagligvarebutik på Ejen-

dom 1 og til delvis etablering af p-pladser på Ejendom 2. 

 

Byggetilladelsen er udstedt den 24.06.2021 med journal-

nummer 02.34.02-P19-353-21.  

 

Byggeriet skal være påbegyndt senest inden 1 år fra byg-

getilladelsens udstedelsesdato.  

 

Tilladelsen er givet på flere vilkår, herunder at der etable-

res 37 p-pladser og at disse anlægges inden 

I Købsaftalens pkt. 3.10 indestår 

Sælger for, at Ejendommene opfø-

res lovligt i henhold til byggetilla-

delse – herunder gældende byg-

ningslovgivning og tilknyttede love 

og bestemmelser.   

 

1.10.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  
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ibrugtagningstidspunktet, at byggeriet ikke er i strid med 

Ejendommenes servitutter, at der etableres mindst en la-

destander til parkeringsanlægget m.m. 

4.8.1.1  Dispensation i 

byggetilladelse 

Der er givet dispensation i byggetilladelse til etablering af 

p-pladser, således at parkering til handicapegnede køretø-

jer kan etableres på Ejendom 2. 

Til Købers orientering. 1.10.2.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.8.2  Totalentreprise-

kontrakten 

Der er indgået en betinget totalentreprisekontrakt mellem 

Sælger og Totalentreprenøren.  

 

Totalentreprisekontrakten har vedtaget ABT93, idet det 

dog er præciseret, at der er aftalt ændringer til ABT93 ved 

bilag 1 (ABT 93, med ændringer og tilføjelser, Bilag til 

PRO Developments Totalentreprisekontrakt version 2016-

03-02), jf. Totalentreprisekontraktens pkt. 4.  

Totalentreprisekontrakten er betin-

get af opnåelse af acceptabel bygge-

tilladelse. Det bemærkes, at bygge-

tilladelse er udstedt, jf. Rapportens 

pkt. 4.8.1.   

1.10.5.1 Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

 

4.8.2.1  Entreprenørga-

ranti 

Totalentreprenør stiller garanti på 10 % af entreprisesum-

men (kr. 523.000) fra byggeriets start og frem til udbed-

ring af mangler efter 1-årsgennemgang jf. Totalentreprise-

kontraktens pkt. 9, som herefter nedskrives efter reglerne 

i ABT93. 

 

Sælger har på opfordring fremlagt entreprenørgarantien.  

Entreprenør stiller normalt en ga-

ranti på 15 % fra byggeriets start 

og frem til aflevering, jf. ABT § 6, 

stk. 2.  

 

Sælger indestår for i Købsaftalen, 

at garantien på 10 % først nedskri-

ves til 2 % efter 1 år fra afleverings-

tidspunktet og efter udbedring af 

1.10.5.1 

1.10.5.38 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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evt. mangler konstateret på 1-års 

gennemgangen. 

4.8.2.2  Forsikring Der er aftalt tegning af følgende forsikringer, jf. pkt. 8: 

- Entreprise/montageforsikring med en selvrisiko på kr. 

25.000 pr. skade inden byggestart. I Totalentreprise-

kontrakten henvises der til et bilag t, der ikke fremgår 

af bilagsoversigten. Derudover er det fremlagte bilag p 

alene et eksempel på en entreprise/montageforsikring.  

- Erhvervsansvarsforsikring for Totalentreprenør på kr. 

15.000.000 ekskl. moms. 

 

Sælger har på opfordring fremlagt en ALL-RISKS entre-

priseforsikring dateret den 17. august 2021. Sælger har 

endvidere fremlagt korrespondance med forsikringsmæg-

ler, hvori det oplyses, at entrepriseforsikringen dækker i 

perioden for byggeprojektet fra den 15.08.2021 til den 

01.03.2022. Det oplyses i samme korrespondance, at den 

bestående ejendom er dækket via Alm. Brand.  

 

ALL-RISKS forsikringen dækker følgende:  

- Samtlige entreprisearbejder 

- Brand- og stormskadeforsikring 

- Bygherrens bestående bygning, anlæg og løsøre 

- Indenlandske transporter 

Til Købers orientering.  1.10.5.1 

1.10.5.39 

1.10.5.40 

1.10.5.41 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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- Oprydningsomkostninger  

- Erhvervsansvarsforsikring 

 

Sælger har på opfordring fremlagt Totalentreprenørens 

ansvarsforsikring.   

4.8.2.3  Bilag j (tidsplan) 

til Totalentrepri-

sekontrakt 

Det fremgår af tidsplanen, at der sker aflevering den 1. 

marts 2022, mens det fremgår af Totalentreprisekontrak-

ten, at byggeriet afleveres den 1. februar 2022, jf. pkt. 6.  

Til Købers orientering 1.10.5.19 

 

 

Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.8.2.4  Bilag n (regule-

ring af entrepri-

sesum) til Total-

entreprisekon-

trakt 

Det fremgår af bilag n, at der er aftalt regulering af entre-

prisesum efter endelig opmåling (udføres af bygherre in-

den aflevering) af den samlede bygning, der samlet skal 

være på 1.100 m2.  

 

Såfremt opmålingen viser, at det samlede areal er under 

1.100 m2, skal entreprisesummen reduceres med kr. 

15.000 pr. m2. Hvis det opmålte areal varierer med mere 

end 1 % i nedadgående retning, er bygherre ikke forpligtet 

til at overtage Lejemålet og kan kræve byggeriet ombygget 

i overensstemmelse med det aftalte.  

 

Der sker ikke regulering i opadgående retning. 

I Købsaftalens pkt. 1.6, afholder 

Sælger samtlige forudsete som 

uforudsete omkostninger i forbin-

delse med opførelsen og ibrugtag-

ning af byggeriet samt omkostnin-

ger i forbindelse Udlejers forpligtel-

ser i henhold til lejekontrakten med 

Lejer.   

 

Der henvises endvidere til regule-

ring af nettolejeindtægterne og Kø-

besummen i Rapportens pkt. 

4.5.1.3 ovenfor. 

1.10.5.22 Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.9 Forsikringsforhold    
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4.9.1  Lejers glasforsik-

ring 

Lejer har på opfordring oplyst, at de ikke tegner glasfor-

sikring for Lejemålet.   

Til Købers orientering.   N/A Giver ikke anled-

ning til yderligere.  

4.10 Øvrige oplysninger vedrørende Ejendommene    

4.10.1  Transport af en-

treprenørgaranti 

(Købsaftalens bi-

lag 7)  

Kopi af transporterklæring vedr. entreprenørgarantien er 

ikke fremlagt i Datarummet.  

 

Sælger har på opfordring oplyst, at transporterklæringen 

endnu ikke er udarbejdet, men at erklæringen vil blive ud-

leveret i henhold til købsaftalens bestemmelse herom.  

 

Entreprenørgarantien skal trans-

porteres i sin helhed fra Sælger til 

Køber. 

 

Bestemmelse om transport af ret-

tigheder i henhold til Totalentrepri-

sekontrakten og entreprenørgaran-

tien er indsat i Købsaftalens pkt. 

3.7, (fremgår som bilag 7 til Købsaf-

talen).  

N/A 

 

Giver ikke anled-

ning til yderligere. 

4.10.2  Transport af ret-

tigheder mod To-

talenreprenøren i 

henhold til Total-

entreprisekon-

trakten (Købsaf-

talens bilag 7)  

Kopi af transporterklæring for indtrædelse i alle rettighe-

der mod totalentreprenør Myhlenberg Byg A/S, CVR 32 13 

80 39, i henhold til Totalentreprisekontrakten, er ikke 

fremlagt i Datarummet. 

 

Sælger har på opfordring oplyst, at transporterklæringen 

endnu ikke er udarbejdet, men at erklæringen vil blive ud-

leveret i henhold til købsaftalens bestemmelse herom.  

 

Garantien for totalentreprisekon-

trakten skal transporteres i sin hel-

hed fra Sælger til Køber. 

 

Bestemmelse om transport af ret-

tigheder i henhold til Totalentrepri-

sekontrakten og entreprenørgaran-

tien er indsat i Købsaftalens pkt. 

3.7.  

N/A Giver ikke anled-

ning til yderligere. 
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