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DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION 

Formål 

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen 

er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast 

og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter. 

Produkt 

Navn:  A/S Danske Dagligvarebutikker Balance (”DDB”) 

Producent:  Blue Capital Fund Management A/S (“BCFM”) 

Kontaktoplysninger: https://bluecapital.dk/ eller telefon +45 7070 2043 

Tilsynsmyndighed: Finanstilsynet 

FT nr.: 24678  

Dette dokument med central information er opdateret pr. 19. juni 2020 

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå. 

Hvad dette produkt drejer sig om? 

Type 

DDB er en alternativ investeringsfond, forvaltet af en registreret forvalter, BCFM. DDB er et dansk aktieselskab, hvor investorerne 

kan tegne B-kapitalandele. De underliggende investeringsaktiver er fast ejendom. Der udbydes en samlet investering i DDB på 

mellem 207.500.000 og 375.000.000. 

Mål 

DDB investerer i erhvervsejendomme i food retail segmentet, beliggende i Danmark med henblik på at eje og drifte ejendommene. 

Afkastet afhænger af ejendommenes startafkast, løbende drift og værdiudvikling samt DDB’s finansieringsomkostninger. 

Overskudslikviditet vil kunne blive udloddet til kapitalejerne i en sådan udstrækning, at DDB har tilstrækkelig likviditet til at 

honorere fremtidige forpligtelser. Overskudslikviditet kan ikke placeres i finansielle instrumenter. 

Forventet detailinvestor 

DDB udbydes til visse detailinvestorer, der skal investere et beløb svarende til minimum 100.000 Euro og erklære at kunne 

behandles som professionelle investorer i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringfonde, m.v. Desuden udbydes DDB 

til professionelle investorer. DDB er kun tilsigtet investorer med en lang investeringshorisont, der kan acceptere, at Kapitalandele i 

DDB ikke løbende tilbydes indløst eller kan handles. DDB er tilsigtet investorer, der har tilstrækkelig viden og erfaring med 

ejendomsinvestering til at foretage en investering i DDB, og som kan bære potentielt at tabe hele eller dele af deres investering i 

DDB. 

Løbetid 

DDB’s løbetid er ikke på forhånd fastlagt og forventes at være mellem 20-25 år, og DDB skal likvideres senest 31. december 2045. 

BCFM har ikke ret til at lukke DDB på egen hånd. DDB skal påbegynde likvidation og derved lukning to måneder efter, at samtlige 

DDB’s ejendomme er solgt og afleveret til køberne. Kapitalandele i DDB kan ikke kræves indløst fra investors side, men der gives en 

mulighed for, at indløsning kan ske. 

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? 

Risikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 

Lavere risiko Højere risiko 

 

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder DDB i hele dets løbetid, der forventes at være 20-25 år. DDB’s risiko kan være 

væsentlig højere, hvis ikke du beholder DDB i hele dets løbetid, og du kan få mindre tilbage. DDB er et illikvidt investeringsaktiv, 

dels idet de underliggende aktiver er illikvide og dels idet DDB er unoteret og der eksisterer ingen indløsningsret. Du er måske ikke i 

stand til at indløse tidligere. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, 

som du får tilbage, markant.  

 

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at 

produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi DDB ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette 
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produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et 

højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed DDB’s evne til at betale dig. DDB er særligt eksponeret 

mod ændringer i markedsvilkår for investeringsejendomme samt ændringer i markedet for dagligvarehandel. 

Investorer i DDB påtager sig ikke forpligtelser udover den indskudte kapital. 

 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din 

investering. Hvis DDB ikke er i stand til at betale det, den skylder, kan du tabe hele din investering. 

 

Resultatscenarier 
 

Investering [DKK 75.000] 

Scenarier   
1 år 

 
8 år 

15 år 

(den anbefalede in- 

vesteringsperiode) 
Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger DKK 37.883 DKK 77.787 DKK 100.087 

 Gennemsnitligt afkast hvert år -49,5 % 0,9 % 3,7 % 

Ufordelagtigt 

scenarie 
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger DKK 53.167 DKK 81.000 DKK 103.409 

 Gennemsnitligt afkast hvert år -29,1 % 1,9 % 4,1 % 

Moderat 

scenarie 
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger DKK 71.899 DKK 90.579 DKK 113.679 

 Gennemsnitligt afkast hvert år -4,13 % 4,8 % 5,3 % 

Fordelagtigt 

scenarie* 
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger DKK 90.702 DKK 99.305 DKK 122.945 

 Gennemsnitligt afkast hvert år 20,9 % 7,3 % 6,4 % 
 

 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 15 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 

75.000.  

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre 

produkter. 

De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne 

investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder 

DDB.  

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at 

DDB ikke er i stand til at betale dig. 

DDB kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før afslutning 

af den anbefalede investeringsperiode/udløbstiden. Enten kan du ikke indløse før tid, eller du skal betale store omkostninger eller 

lide et stort tab, hvis du gør det.  

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve DDB men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din 

rådgiver eller andre. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. 

En investor kan ikke kræve sine kapitalandele i DDB indløst eller tilbagekøbt i den anbefalede investeringsperiode, men det er i 

scenarierne lagt til grund, at detailinvestors investering bliver tvangssolgt på den for detailinvestor mindst favorable måde efter 1 år 

henholdsvis 8 år. Se nærmere herom i afsnittet Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? 

Hvad sker der, hvis BCFM ikke er i stand til at foretage udbetalinger? 

Investorer kan lide et finansielt tab, såfremt BCFM misligholder sine forpligtelser over for DDB, idet dette kan have en negativ 

effekt på forvaltningen af DDB’s aktiver. BCFM foretager ikke udbetalinger til investorer. Investorer kan lide tab, hvis DDB ikke er i 

stand til at foretage udbetalinger. Et eventuelt tab er ikke dækket af investorgodtgørelse- eller garantiordninger. Investorer kan 

potentielt tabe hele deres investering. 

Hvilke omkostninger er der? 

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som 

du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. 
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De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle 

strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer DKK 75.000. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. 

 

Tabel 1 - Omkostninger over tid 
 

Investering DKK 75.000 

 
Hvis du indløser efter 1 

år 
Hvis du indløser efter 8 

år 
Hvis du indløser efter 

15 år 

Samlede omkostninger DKK 4.444 DKK 13.448 DKK 34.075 

Afkastforringelsen pr. år (RIY) 5,93 % 3,69 % 3,51 % 

 

Tabel 2 - Omkostningernes sammensætning 

Nedenstående tabel viser: 

- hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år 

påvirkes af de forskellige omkostningstyper 

- betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 
 

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år 

 
Engangsomkostninger 

Entry omkostninger 

(indtrædelsesomkostninger) 
0 % Effekten af de omkostninger, du betaler, når 

du opretter din investering. 

 Exit omkostninger 

(udtrædelsesomkostninger) 
0 % Effekten af de omkostninger, du påføres ved 

udløbet af din investering. 
 

Løbende omkostninger 
Porteføljeplejetransaktions- 

omkostninger 
0 % Effekten af omkostninger ved vores køb og 

salg af underliggende investeringer i forbin- 

delse med produktet. 

 Andre løbende omkostnin- 

ger 
2,54 % Effekten af omkostninger, som beregnes 

hvert år for forvaltning af dine investeringer. 
Yderligere omkostninger Resultat-gebyrer 0,94 % Effekten af resultat-gebyret. 

 Carried interests 0 % Effekten af carried interests. 
 

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? 

DDB har en anbefalet investeringsperiode på minimum 15 år og er tilsigtet investorer med en lang investeringshorisont idet DDB er 

unoteret og tilsigter at skabe afkast gennem langsigtet drift af ejendomme, som er et illikvidt aktiv. Der tilbydes ikke løbende 

indløsning af investeringen, men vinduer med mulighed for, at indløsning kan ske, dog således at investor ikke har retskrav på 

indløsning. Førtidig indløsning vil med stor sandsynlighed medføre omkostninger samt mindre økonomisk afkast. Kapitalandele i DDB 

kan omsættes med visse begrænsninger. Der vil med stor sandsynlighed være omkostninger forbundet med en sådan overdragelse. Da 

disse omkostninger vil variere, er der ikke taget højde for dem i afsnittet Hvilke omkostninger er der? 

Hvordan kan jeg klage? 

Hvis du ønsker at klage over produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du 

indgive din klage skriftligt til Blue Capital Fund Management A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, eller via e-mail til 

klage@bluecapital.dk. Klageansvarlig er Martin Kibsgaard Jensen. 

 

Anden relevant information 

BCFM har stillet oplysninger til rådighed for investorerne på https://bluecapital.dk/. Følgende dokumenter bør gennemgås af 

investoren forinden investering: Erklæring om at blive behandlet som semi-professionel investor, udbudsmateriale, 

investeringstilsagn, vedtægter, persondatapolitik samt øvrige evt. fondsdokumenter vedrørende produktet, som bliver stillet til 

rådighed forud for investering i produktet. En papirkopi af dette dokument stilles gratis til rådighed efter anmodning til BCFM. 

 

mailto:klage@bluecapital.dk
https://bluecapital.dk/

