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Beskrivelse af Ankerlejer
Lejekontrakterne for SuperBrugsen-lejemålet samt OK-tankanlægget er indgået med:
Coop Danmark A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund
CVR-nr.: 26259495
Den samlede lejeindtægt fra Coop Danmark A/S udgør 74% og
4% for hhv. SuperBrugsen-lejemålet og tankanlægget af den
samlede lejeindtægt i K/S Haslev, Lysholm Allé.
Coop Danmark A/S
Coop Danmark A/S er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der blandt andet udgøres af supermarked- og dagligvarekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma,
Coop365 og fakta. Samlet driver Coop Danmark A/S mere
end 1.000 butikker og varehuse i Danmark, mens kæden
ligeledes opererer i Grønland, Færøerne og Tyskland. I alt
beskæftiger Coop Danmark A/S mere end 40.000 medarbejdere.
Årets resultat i Coop Danmark A/S var i 2020 på DKK 415
mio., mens egenkapitalen ved regnskabsårets udløb udgjorde DKK 3,06 mia.
Coop Danmark A/S har over den seneste årrække investeret i en effektivisering af de logistiske forhold i forretningen,
herunder automatisering af varemodtagelsen. Samtidig har
kædens fysiske butikker stor succes med et stødt stigende
antal ugentlige transaktioner via 'Scan & Betal' konceptet,
hvor også Coop app'en i 2019 blev kåret som Danmarks
bedste app.
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Coop a.m.b.a.
Coop Danmark A/S ejes af Coop Holding A/S og er en del
af kooperativ-koncernen Coop a.m.b.a., der ejes af sine ca.
1,9 mio. medlemmer. I Coop a.m.b.a.'s seneste årsrapport for
2020 beretter koncernen om fremgang i dagligvarehandlen:
”Dagligvarehandlen har oplevet fremgang i 2020 og har medført et meget godt resultat for Coop Danmark, mens øget uforudsigelighed i markedet har præget forretningen i andre dele af
virksomheden. Samlet set har Coop oplevet betydelig resultatmæssig fremgang, samtidig med at der er gennemført meget
store investeringer."
SuperBrugsen
SuperBrugsen er 100% ejet af Coop Danmark A/S. SuperBrugsen er en dansk dagligvarekæde i Coop Danmark A/S.
SuperBrugsens butikker har faguddannet personale og favner blandt andet slagtere, bagere og grønthandlere. Kædens
fokus er at tilbyde et stort udvalg af kvalitetsvarer inden for
isenkram, tøj, personlig pleje, cykler, legetøj og ikke mindst
mad. Målet er at gøre det nemmere for forbrugeren af købe
ind samlet.
Coop offentliggør ikke et særksilt regnskab for SuperBrugsen, men udtaler sig dog positivt om SuperBrugsen i den
seneste årsrapport fra 2020:
"Både SuperBrugsen og Dagli´Brugsen havde i 2020 et godt år
præget af vækst i omsætningen i sammenlignelige butikker.
Sammen med en stram styring af omkostninger har den øgede
omsætning betydet en positiv udvikling i indtjeningen. 2020
har været et tilfredsstillende år i begge kæder."

Kilde: coop.dk

“

Vi glæder os over, at vi har opnået en mere lønsom omsætning. Nu er
næste mål at løfte kundernes oplevelser i vores butikker, såvel de fysiske som
onlinekanalerne på Coop.dk. Igennem de seneste år har vi lukket tabsgivende
butikker og dermed accepteret en tilbagegang i vores markedsandel. Det
vil vi ikke længere. Med større kundefokus, mere attraktive butikker – både
fysisk og online – vil vi i de kommende år igen vokse, trods et ekstremt
konkurrencepræget marked.

”

- CEO i Coop Danmark A/S, Kræn Østergård Nielsen, om koncernens resultater i 2020 (coop.dk 26.04.2021)

Nøgletal for Coop Danmark A/S (koncernen)
År
Nettoomsætning
Bruttoresultat

2020

2019

2018

2017

2016

38.365

37.076

37.413

38.183

38.433

(1.000.000 kr.)

5.671

5.290

5.900

5.461

5.272

(1.000.000 kr.)

Resultat før skat

499

307

449

369

109

(1.000.000 kr.)

Årets resultat

415

262

540

303

98

(1.000.000 kr.)

Egenkapital

3.063

2.687

2.496

2.701

2.516

(1.000.000 kr.)

15.088

12.866

12.568

12.745

12.896

(1.000.000 kr.)

Egenkapitalens forrentning

14,4

10,1

20,8

11,6

3,8

%

Soliditetsgrad

20,3

20,9

19,9

21,2

19,5

%

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

Balance

Regnskabsafslutning

31-12-2016
Kilde: Årsrapport 2020, Coop Danmark A/S
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Beskrivelse af OK a.m.b.a.
Lejekontrakten for vaskehalsanlægget er indgået med:
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR-nr.: 39170418
Lejeindtægten fra OK a.m.b.a. udgør 3 % af den samlede lejeindtægt i K/S Haslev, Lysholm Allé.
OK a.m.b.a. er moderselskabet i OK-koncernen, der foruden
det andelsejede moderselskab, består af en række hel- og
delejede datterselskaber og associerede selskaber, så som
Kamstrup A/S, Danoil Exploration A/S, EnergiData A/S m.fl.
OK er et selvstændigt andelsselskab, der er ejet af ca. 11.800
kunder. Ejerne vælger selskabets bestyrelse og repræsentantskab i en demokratisk struktur.
OK a.m.b.a. driver forretningen inden for salg af brændstof
og bilvask fra tankstationer samt salg af brændstof, olie, el,

smøremidler og naturgas til private og virksomheder. Med
670 tankstationer, mere end 200 vaskehaller samt 76 Truck
Diesel stationer er OK således Danmarks største tankstationskæde. Foruden førnævnte leverer og installerer OK oliefyr og varmepumper samt yder energiteknisk service. OK
tilbyder også forsikringsydelser og mobiltelefoni.
Selskabets omsætning var i 2020 på DKK 6,1 mia., og årets
resultat var på DKK 488 mio. Selskabets egenkapital udgjorde ved årets udløb + DKK 3,5 mia. Det angives i selskabets årsrapport for 2020, at resultatet bunder i øget vækst
på næsten alle forretningsområder. Ydermere meddeler OK
i årsrapporten for 2020, at årets resultat anses som værende
meget tilfredsstillende.

Beskrivelse af Dansk Outlet

Foto: 19. december 2021

Lejekontrakten for Dansk Outlet-lejemålet er indgået med:
Dansk Outlet Haslev ApS
E Christensens Vej 49
7430 Ikast
CVR nr.: 40599991
Lejeindtægten fra Dansk Outlet Haslev ApS udgør 19% af den
samlede lejeindtægt i K/S Haslev, Lysholm Allé.
Dansk Outlet driver en dansk franchise-tøjkæde, hvor det
grundlæggende koncept er bygget op om at forhandle
Danmarks billigste tøj.
Dansk Outlet er oprindeligt et midtjysk foretagende grundlagt i tekstilbyen Ikast i 2004. Konceptet bag kæden fik sin
begyndelse via tøjsalg fra store overskudslagre, men er i
dag omdannet til en mere klassisk tøjforretning. Der hænger ikke længere restvarer på bøjlestængerne i kædens butikker, og kæden har i dag egen produktbestilling, ligesom
der også forhandles en stribe mærkevarer til billige priser.
I dag består Dansk Outlet af 31 butikker fordelt over hele
landet samt en webshop. Hovedkontoret har til huse i Ikast,
hvor man finder bogholderi, indkøb, produktudvikling, engroslager, administration, marketing og IT-afdeling.
Butikken i Haslev er drevet via Dansk Outlet Haslev ApS. Butikken forhandler både mærkevarer som fx Reebok, Geographical Norway og NOISY MAY og har desuden et stort udvalg
af egne brands af høj kvalitet.
Dansk Outlet Haslev ApS har i sit første hele regnskabsår for
2020 opnået et resultat før skat på DKK 647.298,- og har en
egenkapital på DKK 800.476,-.
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Nøgletal for OK a.m.b.a. (moderselskabet)
År
Lejekontrakten for Dansk Outlet-lejemålet trådte ikraft pr.
1. august 2019 og kan frem til 1. marts 2022 opsiges med 6
måneders varsel. Såfremt lejer ikke opsiger lejemålet før 1.
marts 2022 kan lejemålet fra lejers side tidligst opsiges med
forudugående kontraktmæssigt varsel til ophør 1. august
2024.

2020

2019

2018

2017

2016

Omsætning

6.102.230

7.299.990

7.149.141

5.986.546

5.073.037

(1.000 kr.)

Bruttofortjeneste

1.446.825

1.246.442

1.092.704

992.218

991.294

(1.000 kr.)

Resultat før skat

607.667

546.747

466.266

472.834

342.851

(1.000 kr.)

Årets resultat

487.512

461.194

405.233

422.481

295.194

(1.000 kr.)

Egenkapital

3.501.573

3.208.851

2.882.356

2.578.067

2.233.264

(1.000 kr.)

Balance

5.200.537

4.899.778

4.767.241

4.183.527

3.747.609

(1.000 kr.)

Blue Capital har forinden udbuddet af K/S Haslev, Lysholm
Allé været i kontakt med Dansk Outlet Haslev ApS, der skriftligt har meddelt, at der ikke er planer om at opsige lejemålet.

Dækningsgrad

23,70

17,07

15,28

16,57

19,54

(%)

Overskudsgrad

8,90

5,33

3,85

3,80

5,00

(%)

Antal ansatte

473

436

412

396

392

I forlængelse af ovenstående bemærkes det, at lejeniveauet
for lejemålet er DKK 444,- pr. m2, hvilket vurderes at være
særdeles lavt. Skulle Dansk Outlet Haslev ApS vælge at fraflytte lejemålet, vil dette derfor potentielt kunne udlejes
på forbedrede vilkår. Alternativt vil lejeniveauet med en vis
sandsynlighed kunne reguleres i opadgående retning til
markedslejeniveau i 2029, når lejekontrakten tillader Udlejer
straks at gennemføre en markedslejeregulering.

Regnskabsafslutning

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

Jf. 2021-markedsrapporter fra erhvervsmæglerkæderne Colliers, Nordicals og EDC Erhverv er markedslejen for butikslejemål med primær eller sekundær belliggenhed på Sydsjælland mellem DKK 800,- og DKK 1.700,- pr. m2.
Det er således Blue Capitals vurdering, at der forelægger
optimeringsmuligheder for K/S Haslev, Lysholm Allé i fremtiden.

Kilde: Årsrapport 2020 , OK a.m.b.a.

Nøgletal for Dansk Outlet Haslev ApS
År
Bruttofortjeneste

2020

2019

-

-

-

2.698.105

1.171.794

-

-

-

(kr.)

Årets resultat før skat

647.298

316.332

-

-

-

(kr.)

Årets resultat

504.658

245.818

-

-

-

(kr.)

Egenkapital

800.476

295.818

-

-

-

(kr.)

Balancesum

3.684.407

3.221.431

-

-

-

(kr.)

31-12-2020

31-12-2019

-

-

-

Regnskabsafslutning

Kilde: Årsrapport 2020, Dansk Outlet Haslev ApS
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