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Det er med glæde, at vi kan præsentere ejendomsprojektet A/S Dan-
ske Dagligvarebutikker Balance.

A/S Danske Dagligvarebutikker Balance (benævnes herefter "Fon-
den") erhverver ejendommene beskrevet side 28 (benævnes herefter 
samlet "Ejendommene") udlejet til Rema 1000 Danmark A/S (benæv-
nes herefter "Lejer"). Ejendommene er beliggende på gode placerin-
ger, med geografisk spredning på tværs af Danmark.

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

• Ejendomsportefølje med ejendomme på attraktive beliggenhe-
der på tværs af Danmark.

• Indledende bindingsperiode for Lejer på 15 år fra Ejendomme-
nes overtagelse.

• Usædvanligt stærk Lejer - i form af Rema 1000 Danmark A/S - 
med en egenkapital på DKK 2,3 mia. 

• Fondens realkreditfinansiering optages som et fastforrentet kon-
tantlån.

• Investorerne påtager sig ingen hæftelse over for Fondens finan-
sieringsgiver.

• Ejendommenes startafkast er på 5%.

• Forventet årlige udlodninger, første gang (jf. budget) på bag-
grund af regnskabsåret 2021.

• Direktøren og ansatte i Blue Capital Fund Management A/S del-
tager med samlet 5% ejerskab i Fonden.

Samlet understreges projektets høje standard ved, at der trods en 
stram kreditpolitik er opnået tilsagn om finansiering af købet af Ejen-
dommene gennem Nykredit som beskrevet side 38.

I forbindelse med udbuddet af aktier i A/S Danske Dagligvarebutikker 
Balance gennemføres en kapitalforhøjelse, hvor Fondens selskabska-
pital forhøjes fra DKK 2.500.000 til DKK 50.000.000. Aktiernes nominel-
le stykstørrelse er DKK 1. Tegningskursen fastlægges, når størrelsen på 
kapitaltilsagnet kendes, således at selskabskapitalen udvides til DKK 
50.000.000. Den fulde kapitaltegning tilfalder Fonden.

PRÆSENTATION AF A/S DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER BALANCE

Sælger af Ejendommene er selskaber i Rema koncernen, Rema Butiksud-
vikling A/S (CVR-nr. 20861606) og Rema Butiksejendomme A/S (CVR-nr. 
33874057). 

Rema Butiksudvikling A/S havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 
31.12.2019 en egenkapital på DKK 98 mio. Rema Butiksejendomme A/S 
havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 31.12.2019 en egenkapital på 
DKK 323 mio.

For Køber, A/S Danske Dagligvarebutikker Balance, er der taget forbehold, 
da købet er betinget af en for Fonden tilfredsstillende juridisk og teknisk 
due diligence angående Ejendommenes forhold.

Gennemførelse af udbuddet forudsætter, at der opnås tilsagn om tegning 
af kapital svarende til mindst DKK 207.500.000. Nærværende materiale ta-
ger udgangspunkt i, at der opnåes tilsagn om tegning af DKK 263.625.000. 
Der kan maksimalt tegnes kapital for samlet DKK 375.000.000. Tegnes der 
en større eller mindre kapital end DKK 263.625.000, kan der erhverves flere 
eller færre ejendomme, ligesom der, inden for rammerne af Fondens in-
vesteringspolitik, kan erhverves andre ejendomme end de i nærværende 
materiale beskrevne.
Læs uddybdende om tegningsprocessen side 40.

Potentielle investorer i A/S Danske Dagligvarebutikker Balance vil på in-
gen måde blive pålagt forpligtelser i forbindelse med indlevering af un-
derskrevet tegningstilsagn, hvis projektet - mod forventning - ikke reali-
seres, dog således at tilbagebetaling af evt. indbetalt depositum tillægges 
den for deponeringskontoen gældende indlånsrente.

Overtagelse af Ejendommene
A/S Danske Dagligvarebutikker Balance overtager forventeligt Ejendom-
mene den 1. november 2020, ligesom udbudsmaterialet tager udgangs-
punkt i en overtagelsesdag pr. denne dato.

Særlige bemærkninger vedrørende beløb angivet i udbudsmaterialet
Samtlige de i nærværende udbudsmateriale angivne beløb tager ud-
gangspunkt i, at der ved nærværende udbud af aktier i Fonden opnås 
kapitaltilsagn for samlet DKK 263.625.000, og at samtlige de 18 på side 
28 omtalte ejendomme erhverves. Såfremt der erhverves flere eller færre 
ejendomme, ændres Fondens drifts- og erhvervelsesomkostninger ikke 
nødvendigvis forholdsmæssigt, ligesom Fondens belåningsgrad kan af-
vige i op- og nedadgående retning.

Særlige bemærkninger vedrørende overtagelse af Ejendommene 
og aktier i A/S Danske Dagligvarebutikker Balance

Ejendommenes købesum:         DKK 504.851.738,- 
Pris pr. m² ekskl. varegårde, affaldsgårde og lignende  (19.369 m²)     DKK 26.065,- pr. m2

Lejer og lejevilkår:
Rema 1000 Danmark A/S, CVR-nr. 17741519

Bindingsperiode for Lejer frem til 1. november 2035
Bindingsperiode for Udlejer frem til 1. november 2040

Annualiseret lejeindtægt 2020:        DKK 25.242.587,-
Leje pr. m2 ekskl. varegårde, affaldsgårde og lignende  (19.369 m2)     DKK 1.303,-

Den til enhver tid pr. 1/1 gældende leje reguleres i overensstemmelse med 75% af den procentvise stigning/fald i udviklingen i nettoprisindek-
set, hvert år pr. 1/1, baseret på stigningen/faldet fra sidste års oktober prisindeks til oktober prisindekset forud for reguleringstidspunktet, dog 
minimum 1,5% og maksimum 3%. Prisindeksreguleringen finder første gang sted den 1. januar 2022.
Regulering til markedsniveau kan tidligst gennemføres i 2035.

Forrentning:
Ejendommenes startafkast         5,00%

Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden før værdiregulering*   7,40%
Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden efter værdiregulering*   9,94%
Intern rente (IRR) af pengestrømme til investor ekskl. værdistigning på Ejendommene**   4,62%
Intern rente (IRR) af pengestrømme til investor inkl. værdistigning på Ejendommene**   5,61%
*Værdiregulering af Ejendommene og handelsomkostninger. Skat i Fonden og ved investor er ikke indregnet.
**Fondens skat er indregnet, men ikke eventuelle skatter ved investor.

                                  
Minimumsinvestering:         DKK 750.000,-
Investering i A/S Danske Dagligvarebutikker Balance forudsætter en minimumsinvestering på EUR 100.000 , svarende til ca. DKK 750.000,-.
Der er ingen hæftelse fra investorerne.

Finansiering:
Realkredit (50% af Ejendommenes købesum):       DKK 252.420.000,-  
Optages med 20 års løbetid som et fastforrentet kontantlån, uden indledende afdragsfrihed. 
Investorer i A/S  Danske Dagligvarebutikker Balance påtager sig ingen kautionsforpligtelse overfor Fondens finansieringsgiver.

Udlodninger pr. DKK 1.000.000 investeret:
Akkumuleret udlodning i 2025         DKK 94.474,-
Akkumuleret udlodning i 2030         DKK 245.827,-
Akkumuleret udlodning i 2035         DKK 432.584,-
Akkumuleret udlodning i 2040           DKK 2.588.609,-

Budgetperioden løber frem til og med år 2040, hvor Ejendommene antages solgt ultimo året. Provenuet fra salget af Ejendommene 
er medtaget i ovenstående opgørelse over udlodninger. Den enkelte investor kan naturligvis til enhver tid sælge sine aktier til andre 
investorer. Udlodning i forbindelse med et evt. frasalg af enkelte ejendomme eller løbende låneomlægning er ikke medtaget i 
ovenstående opgørelse af udlodninger.
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