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Velkommen til dette første, 

samlede nyhedsbrev for alle 

tyske og polske ejendoms-

fonde udbudt af Core Property 

Management 

Vi har i dette nyhedsbrev samlet al information om 

de tyske og polske ejendomsfonde under i ét. 

Dette har vi valgt at gøre, fordi mange af vores inve-

storer har investeret i mere end en af de udenland-

ske fonde – så al information om disse fonde er nu 

samlet i ét nyhedsbrev. 

Roadshow 
Der vil sædvanen tro blive afholdt en række investor-

møder rundt om i landet, hvor Niels Lorentz Nielsen 

og John Fisker Bødker vil uddybe, hvorledes det går 

med ejendomsfondene.  

 

Møderne er planlagt som følger 

 Odense den 1.10 (Sydbank) 

 Aarhus den 2.10 (Sydbank) 

 Herning den 2.10 (Sydbank) 

 Esbjerg den 3.10 (Sydbank) 

 Kolding den 3.10 (SparNord) 

 Kolding den 3.10 (Sydbank) 

 Næstved den 4.10 (Sydbank) 

 Aalborg den 8.10 (Spar Nord) 

 Sønderjylland den 9.10 (Sydbank)  

 Vejle den 9.10 (Ringkjøbing Landbobank) 

 Herning den 10.10 (Ringkjøbing Landbobank) 

 Horsens den 10.10 (Sydbank) 

 Herning den 11.10 (Spar Nord) 

 Hovedstaden den 11.10 (Sydbank) 

 Hovedstaden den 23.10 

(Ringkjøbing Landbobank)  

 

Tilmelding til ovenstående møder kan ske til din 

sædvanlige bankafdeling. 

 

Møder hos Core Property Management er planlagt 

som følger 

 København den 5.10, kl. 9.00  

 København den 12.10, kl. 9.00 

 

Begge møder er åbne for alle og afholdes hos 

Core Property Management på Axeltorv 2N, 4., 

1609 København V. Tilmelding til disse to møder 

kan ske via E-mail: info@coreproperty.dk eller  

Tlf.: 33 41 88 00. 

Ejendomsmarkedet i Tyskland 
Prisudviklingen i Tyskland er fortsat positiv. 

IMX indekset over udbudte ejerboligpriser viser 

fortsat en stabil, stigende trend. 

 

Fra juni 2017 til juni 2018 er ejerboligpriserne i 

Tyskland steget godt 7% og i 1. halvår af 2018 er 

de steget godt 3%. 

Indtil videre betyder den økonomiske vækst, fuld 

beskæftigelse og den fortsatte indvandring, at 

manglen på boliger er fremherskende i storby-

erne. Herudover betyder de øgede indkomster, at 

både ejere og lejere har råd til at betale de priser, 

boligerne udbydes til.   

Der bliver dog også bygget meget i Tyskland, og 

især bygges der mange dyre boliger. I Berlin er 

udbuddet af nye dyre lejligheder så stort, at pris-

udviklingen i den dyre ende af markedet er aftaget 

markant. 

Prisudviklingen betyder naturligvis også, at folk 

med lavere indkomster bliver nødsaget til at søge 

boliger i periferien af de store byer. Boliger i Cen-

trum er ved at være for dyre for mennesker med 

almindelige indkomster. 

mailto:info@coreproperty.dk
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Ejendomsselskabet 

Nordtyskland (ENKAS) 
 

Regnskab for 1. halvår 2018

 

Regnskabet for 1. halvår 2018 følger budgettet. 

Lejeindtægterne ligger lidt under budgettet. Til 

gengæld udviser omkostningerne en tilsvarende 

besparelse. 

Det ordinære resultat for årets første 6 måneder 

udgør 9,8 mio. EUR, og resultatet efter skat er på 

8,2 mio. EUR.  

For hele 2018 forventes et ordinært resultat før 

værdireguleringer på 19,4 mio. EUR, hvilket sva-

rer til 8,3% af den oprindeligt investerede kapital. 

Investeringer og finansiering 

Der forventes investeret i alt 18,2 mio. EUR i ejen-

domsporteføljen i 2018. Heraf udgør 6,3 mio. EUR 

byggeri af nye boliger. 

Til finansiering af investeringer i ejendomsporte-

føljen i 2017 og 2018 er der optaget et realkredit-

lån på 31,4 mio. EUR. 

ENKAS har en lang række muligheder for at for-

tætte ejendommene gennem tilbygninger og ud-

bygninger. Det forventes, at der over en årrække 

kan bygges op mod 40.000 m2 nye boliger. 

Exit-vindue 

10 investorer med i alt 3.001 stk. aktier, svarende 

til 8,5% af selskabskapitalen (285 mio. DKK i 

kursværdi) har meddelt, at de ønsker at få indløst 

deres aktier.  

Indløsningen skal ske senest 31. marts 2019, hvis 

aktierne ikke forinden videreformidles til andre in-

vestorer.  

Vi forventer, at ENKAS tilbagekøber aktier for mi-

nimum 100 mio. DKK. Pengene skaffes gennem 

rebelåning af ejendommene og frasalg af en eller 

to ejendomme. Formålet er at øge selskabets be-

låningsgrad, som efterhånden er meget lav. 

Herudover vil der være mulighed for investorer at 

købe de restende aktier (185 mio. DKK).  

Hvis du er interesseret i at erhverve aktier, skal du 

henvende dig til dit pengeinstitut. Vi forventer, at 

aktierne skal omsættes til den ”fair value”, som 

kan opgøres, når åreregnskabet for 2018 er udar-

bejdet. 

Udvikling i aktiekursen 

 

Den vejledende aktiekurs er i 1. halvår 2018 ste-

get med 1,6% (inkl. udbetalt udbytte i april 2018), 

idet kursreguleringen af prioritetsgælden har på-

virket den vejledende aktiekurs negativt med 514 

DKK pr. aktie, hvilket svarer til 0,6% af årets af-

kast indtil 30. juni. 

Dorotheenstrasse 81-85, Düsseldorf 

Ejendommen blev købt i 2007 og bestod af 4.576 

m2, hvoraf byen Düsseldorf var lejer af 3.550 m2 i 

forhuset samt et af baghusene. Begge dele blev 

benyttet til et Mandehjem, hvor der også var et 

overnatningstilbud til socialt udsatte borgere. I vin-

terperioden blev bygningerne suppleret med telte i 

gården. 

Resultatopgørelse for Ejendomsselskabet Nordtyskland KAS

Mio. EUR 2018 2017

Budget Forecast

Lejeindtægter 20,4 20,7 40,9 40,5

Vedligeholdelse -1,6 -1,6 -3,2 -3,2

Tab på leje -0,1 0,0 -0,1 -0,4

Driftsomkostninger i øvrigt -1,8 -2,0 -3,8 -3,4

Administrationsomkostninger -2,7 -2,7 -5,5 -4,8

Overskud før renter 14,1 14,4 28,2 28,6

Finansielle poster - netto -4,3 -4,5 -8,8 -9,8

Ordinært resultat 9,7 9,9 19,4 18,9

i % af investeret kapital 4,2% 4,2% 8,3% 8,0%

i % af egenkapital primo 2,2% 2,2% 4,3% 5,6%

Værdiregulering ejendomme mv.* 0,0 0,0 0,0 125,3

Resultat før skat 9,8 9,9 19,5 144,2

Tysk selskabsskat -1,5 -1,6 -3,1 -23,1

Resultat 8,2 8,3 16,4 121,1

1. halvår 2018

* Der er ikke foretaget værdiregulering af ejendomme pr. 30. juni 2018 eller indregnet 

værdiregulering i forecastet for 2018. Dette foretages kun i forbindelse med aflæggelse af 

årsregnskabet.

Ejendomselskabet Nordtyskland - investorselskaber

31/12

 2018

31/12

 2017

Forecast

Vejledende aktiekurs i DKK 

(gennemsnit**)
92.722 95.907

Afkast i %*** 4,0% 38,1%

30/6

2018

*** Tallene viser det samlede afkast for perioden inkl. udbetalt udbytte. I forecastet af den 

vejledende aktiekurs ultimo 2018 er der ikke indregnet værdireguleringer af ejendommene. 

** Aktiekursene for de forskellige investoraktieselskaber varierer med +/- DKK 100 pga. af 

individuelle forholde. Der er derfor her anvendt et gennemsnit. Der er særlige forhold, som 

gør sig gældende for nr. IV, hvorfor den ikke indgår i gennemsnittet. 

90.434

1,6%
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Ejendommen indeholdt tillige værksteder og boli-

ger udlejet på selvstændige lejekontrakter. 

Bygningerne fremstod allerede på købstidspunktet 

generelt temmeligt nedslidte og trængte til en total-

renovering.  

Tilbage i 2012 tog vi den indledende kontakt til by-

planafdelingen for at få konkretiseret byggemulig-

hederne på grunden.  

I 2013 fulgte den første kontakt til byen i dens 

egenskab af lejer af Mandehjemmet, for at drøfte 

deres forventede, fremtidige behov. 

Én ting lå fast for kommunen, og det var, at boli-

ger til socialt udsatte skulle indgå som en del af 

den nye, samlede løsning. 

Der forelå ingen godkendt lokalplan for området, 

og i det tidlige forår 2013 indsendte vi derfor en 

principansøgning om tilladelse til at udvikle områ-

det, som krævede politisk enighed, før vi kunne ar-

bejde videre med sagen.  

Principgodkendelsen for området forelå i april 

2014, og godkendelsen har resulteret i projektet, 

som medfører, at en del af forhuset og alle bestå-

ende bygninger på gårdarealet, nedrives.  

 
Dorotheenstrasse: Fra 4.576 m2 til 8.300 m2                *                    Studenterboliger & lejligheder             *            nyt for- og baghushus       

 

Der opføres i stedet en række nye bygninger.  

I januar 2017 fremsendte vi byggeansøgningen 

og påbegyndte – efter at have fået de første posi-

tive mundtlige tilbagemeldinger om en forventet 

godkendelse – konkrete forhandlinger om den 

nye lejekontrakt med kommunen. 

Lejekontrakten med kommunen blev indgået i de-

cember 2017. Lejen er aftalt som en trappeleje 

over 15 år, hvor 1. årslejen er 9,75 EUR/m2 sti-

gende hvert af de følgende 15 år til en slutleje på 

14,5 EUR pr. m2, hvorefter det er muligt at for-

længe lejemålet. 

 

Mod gaden opføres et nyt 6-etagers hus og et 

baghus med 4 etager, og de resterende 1.300 m2 

i forhuset – som huser det gamle mandehjem 

(uden for ovenstående figur) – totalrenoveres 

som den sidste del af projektet. 

Kommunen ville herefter fremover kunne råde 

over i alt 3.970 m2 lejet areal mod oprindeligt 

3.550 m2. 

En midlertidig reduktion af det lejede areal i byg-

geperioden med ca. 2/3 medførte en praktisk ud-

fordring med at anbringe lejerne andre steder, og 

byen er blevet kompenseret herfor med 50.000 

EUR til afholdelse af flytteudgifter og midlertidig 

leje andre steder. 
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Dorotheenstrasse – nedrivning af gamle bygninger
  

I gårdarealet bygges i alt 52 boliger med et sam-

let boligareal på 4.330 m2, heraf 12 ungdomsboli-

ger.  

Under hele bebyggelsen anlægges en parkerings-

kælder med 77 P-pladser, hvoraf de 25 udføres 

med tilskud fra byen efter begrebet ”Stadtteilga-

rage”.  

Investeringen til boligerne i gårdarealet og  

parkeringskælderen er på 14 mio. EUR. 

Når hele byggeriet er færdigt, udgør det bebyg-

gede areal i alt 8.300 m2 til i alt 23 mio. EUR og 

er således ENKAS største byggeprojekt nogen-

sinde. 

Ibrugtagningen vil foregå etapevis fra november 

2020 – i takt med at bygningerne opføres.  

Renovering af det bestående forhus, som huser 

det gamle Mandehjem – hvis beboere under re-

noveringen skal flytte til de nye bygninger – ud-

gør en af projektets sidste etaper.   

Vi forventer, at hele byggesagen afsluttes i efter-

året 2021.  

Afkastet på den samlede investering inkl. den op-

rindelige købspris forventes at være ca. 6,2% ved 

udlejning og noget højere, hvis man frasælger lej-

lighederne. 

Oberbilker Allee 254, Düsseldorf   

Autoværkstedet på hjørnet af Oberbilker Allee og 

Schmiedestrasse flyttede ud af lejemålet den 

1. juni 2018, da lejer ikke ønskede at forlænge le-

jekontrakten.  

Forhandlingerne med lejer om udflytning tog sin 

begyndelse i 2017, og vi indledte allerede den-

gang planlægningen af nye boliger på grunden, 

hvor det nu er lykkedes at opnå byggetilladelse, 

jf. omtalen i forrige nyhedsbrev, til at opføre en 

ejendom i henholdsvis 3 og 4 etager.  

Den nye ejendom får adresse i Schmiedestrasse. 
  

Facade mod Schmiedestrasse 34 

Boligarealet i den nyopførte ejendom bliver på 

1.620 m2, som indrettes med 25 relativt små lej-

ligheder – alle med altan til gårdsiden, der er ori-

enteret mod sydvest. 

Illustration af ejendommens havefacade 

Ejendommen opføres med kælder med plads til 

13 P-pladser, depotrum og teknik.   

Kælderen bygges i skel til nabo mod gårdsiden, 

og der er indgået en aftale med naboen om, at vi 

kan råde over en ca. 1,2 m bred stribe af nabo-

grunden, indtil kælderen er færdigbygget.  

Naboens garager bliver i byggeperioden afkortet, 

og vi genetablerer garagerne hurtigst muligt, efter 

at kælderen er færdig. 

Lejemålet omfattede tillige ca. 250 m2 erhvervs-

byggeri nederst i den bestående boligejendom – 
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mod Oberbilker Alle – som vi søger at indrette til 

boliger.  

Oberbilker Alle 254 – fraflyttet erhvervslejemål  

Nedrivningen af værkstedet påbegyndes i sep-

tember i år, og vi forventer, at byggeriet kan være 

klar til indflytning i begyndelsen af 2020. 

Investering er på 5,1 mio. EUR, og vi forventer at 

få et afkast på 5%.  

Core German Residential II 

(CGR II)  
 

Regnskab for 1. halvår 2018 

 

Regnskabet for 1. halvår 2018 følger budgettet. 

Lejeindtægterne ligger lidt under budget, hvilket 

skyldes, at lejeindtægterne fra enkelte større om-

bygningsarbejder er budgetteret til et tidligere 

tidspunkt end realiseret.   

Det ordinære resultat for årets første 6 måneder 

udgør 4,4 mio. EUR, og resultatet efter skat er på 

3,7 mio. EUR.  

For hele 2018 forventes et ordinært resultat før 

værdireguleringer på 8,5 mio. EUR, hvilket svarer 

til 11,7% af den oprindeligt investerede kapital. 

Investeringer og finansiering 

Der forventes investeret i alt ca. 19,3 mio. EUR i 

ejendomsporteføljen i 2018. Heraf udgør 8,4 mio. 

EUR køb af nye ejendomme og 10,9 mio. EUR 

moderniseringer. 

Til finansiering af investeringerne i ejendomspor-

teføljen er der foretaget rebelåning for 10 mio. 

EUR i april, og der forventes tillige optaget yderli-

gere lån for ca. 10 mio. EUR i forbindelse med 

moderniseringer og køb af ejendomme.   

 

 

Resultatopgørelse for Core German Residential II KAS

Mio. EUR 2018 2017

Budget Forecast

Lejeindtægter 8,9 9,1 18,1 17,3

Vedligeholdelse -0,8 -0,8 -1,5 -1,5

Tab på lejetilgodehavender -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Driftsomkostninger i øvrigt -0,7 -0,7 -1,6 -1,4

Administrationsomkostninger -1,2 -1,2 -2,6 -2,2

Overskud før renter 6,1 6,3 12,4 11,9

Finansielle poster - netto -1,9 -2,0 -3,9 -3,9

Ordinært resultat 4,2 4,3 8,5 8,0

i % af investeret kapital 5,8% 6,0% 11,7% 11,0%

i % af egenkapital primo 2,2% 2,3% 4,4% 5,8%

Værdiregulering ejendomme mv.* 0,2 0,0 0,2 61,3

Resultat før skat 4,4 4,4 8,7 69,3

Tysk selskabsskat -0,7 -0,7 -1,4 -10,9

Resultat 3,7 3,7 7,3 58,4

1. halvår 2018

* Der er ikke foretaget værdiregulering af ejendomme pr. 30. juni 2018 eller indregnet 

værdiregulering i forecastet for 2018. Dette foretages kun i forbindelse med aflæggelse af 

årsregnskabet.
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Den vejledende aktiekurs er inkl. udbyttet i april 

2018 steget 3,8% i 1. halvår af 2018. Dog har 

kursreguleringen af prioritetsgælden og rente-

swap påvirket den vejledende aktiekurs negativt 

med 557 DKK pr. aktie, hvilket svarer til 0,4% af 

årets afkast indtil 30. juni. 

Woltmanstrasse 20, Hamborg 

Ejendommen på Woltmanstrasse var, som det er 

beskrevet i tidligere nyhedsbreve, i fare for at 

styrte sammen, efter at ejendommens smukke fa-

cade løsrev sig fra etageadskillelserne.  

Flere års dialog med kommunen resulterede ef-

terfølgende i, at vi fik tilladelse til at nedrive byg-

ningen og opføre et nyt og større hus, som nu er 

færdigopført.  
 

Woltmannstrasse 20 – oprindelig ejendom  

Woltmanstrasse 20 – ny ejendom  

Lejlighederne blev færdiggjort til udlejning  

1. august 2018, og udlejningen er sat i gang. 

Woltmanstrasse 20 – nyopførte lejligheder  

Vi forventer at opnå et løbende afkast af investe-

ringen på 5% ved udlejning målt på den oprinde-

lige købspris tillagt udgifterne til nybyggeriet. Her-

udover er der mulighed for en pæn gevinst, hvis 

vi vælger at sælge ejendommen som ejerlejlighe-

der.  

Döhnerstrasse 40-44, Hamborg 

Arbejdet på ejendommen i Döhnerstrasse, herun-

der opførelse af de 6 nye tagboliger med hæv-

ning af taget samt etablering af flugtveje i form af 

udvendige spindeltrapper til de nye lejligheder, er 

nu afsluttet.  

Alle de gamle trævinduer i boligerne er ligeledes 

udskiftet – sammen med trapperummet, der har 

fået isat nye vinduer med klart glas – hvilket med-

virker til et betydeligt mere venligt helhedsindtryk.  

Core German Residential II - investorselskaber

31/12

 2018

31/12

 2017

Forecast

Vejledende aktiekurs i DKK 

(gennemsnit**)
131.059 133.003

Afkast i %*** 6,1% 44,8%

30/6

2018

*** Tallene viser det samlede afkast for perioden inkl. udbetalt udbytte. I forecastet af den 

vejledende aktiekurs ultimo 2018 er der ikke indregnet værdireguleringer af ejendommene. 

** Aktiekursene for de forskellige investoraktieselskaber varierer med +/- DKK 100 pga. af 

individuelle forholde. Der er derfor her anvendt et gennemsnit.  

128.083

3,8%
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Den nye tagetage - med hvid facade - ses øverst og nye altaner  

De eksisterende altaner mod gaden blev renove-

ret for ca. 5 år siden, hvilket sammen med de se-

neste reparationer af murværk og fuger medvir-

ker til, at ejendommen udvendigt fremtræder 

istandsat og vel vedligeholdt. 

Facade mod gaden – opgang med klart glasparti  

Alle ejendommens lejligheder har nu 2 altaner; 

en mod gaden, hvor det er muligt at nyde mor-

gen- og formiddagssolen samt altaner mod det 

grønne område, hvor eftermiddags- og aftenso-

len kan nydes.  

Servatiusstrasse 69-71, Köln 

I Servatiusstrasse 69 er ombygningen af kontor-

arealet og tilbygningen af den ekstra etage, der er 

omtalt i tidligere nyhedsbreve, færdig og ved at 

blive indflyttet.  

Byggeudgiften til ombygning og udvidelse af area-

let med 1.050 m2 er godt 2 mio. EUR, og den for-

ventede årlige merleje på 128.700 EUR giver en 

forrentning på 7,2%. 

Servatiusstrasse 69 – forhus med nye boliger   

Sidste år afsluttede vi renoveringen af højhuset 

på Servatiusstrasse 71, som er omtalt i nyheds-

brevet fra oktober 2017.  

Servatiusstratsse 71 – renoveret i 2017 

I foråret gik vi i gang med at renovere højhuset 

på Servatiusstrasse 69, der ligger i tilknytning til 

den ombyggede kontorbygning. Renoveringsar-

bejderne består i at nedtage den gamle facade-

beklædning af PVC med underliggende isolering 

af Polystyrol, som erstattes af en ny isolering 
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med mineraluld, hvorefter der afsluttes med puds 

og maling. 

Alle vinduer bliver desuden udskiftet, og alta-

nerne bliver renoveret og får nyt rækværk. 

Servatiusstrasse 69 –  bagvedliggende højhus, som nu renove-

res 

Arbejdet forventes afleveret i begyndelsen af 

2019, og investeringen er planlagt til 2.2 mio. 

EUR med et forventet afkast på 5,8 %. 

Talstrasse 8, Düsseldorf 

I Talstrasse købte vi forhuset med 2.857 m2 bo-

ligareal, heraf 3 erhvervslejemål i stueetagen 

samt et baghus, opført som en værkstedshal 

med ca. 500 m2 gulvareal og 6,5 m loftshøjde. 

Adgang til værkstedshallen foregik via Talstrasse 

– gennem forhuset. 

I 2015 søgte vi nedrivnings- og byggetilladelse til 

at opføre en boligejendom med 560 m2 boligareal 

fordelt på 5 lejligheder. 

Opgaven blev imidlertid vanskeliggjort af snævre 

adgangsforhold og tilgrænsende nabobygninger, 

og det blev desuden en særlig udfordring at få 

skabt ordentligt tilgang af dagslys til størst muligt 

boligareal. 

To af de 3 erhvervslejemål i stueplanet blev kraf-

tigt involveret i byggeriet. En tredje erhvervslejer i 

stueplanet blev alvorligt syg, og opsagde derfor 

lejemålet under byggeprocessen. 

Vi har sideløbende med byggeriet udført arbej-

der, som har medført en midlertidig indskrænk-

ning af lejernes areal, men vi har ved weekend- 

og aftenarbejde kunnet holde lejemålene i drift.  

Nyopførte lejligheder i Talstrasse 8  

Det relativt smalle – men meget dybe – areal har 

muliggjort en opdeling og skaffet plads til 5 P-

pladser og cykelparkering til de nye boliger, og 

det resterende areal –  ca. 90 m2 mod gaden –  

kan udlejes til butik. 

 

Talstrasse 8, hvor der er arbejdet med lysindfald   
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Arbejdet blev påbegyndt i oktober 2016 og blev 

afleveret klar til indflytning 1. juni 2018.  

Vi har investeret 1,7 mio. EUR i boligerne, og 

med en forventet husleje på ca. 16 EUR pr. m2, 

forventer vi et afkast på 5,6%.  

Investeringen i 5 P-pladser har kostet 50.000 

EUR og kan med en månedsleje på 75-100 EUR 

skabe et afkast på ca. 10%. 

Mönchengladbach – ny på CPM’s landkort 

Ledelsen i CGR II har gennem længere tid øn-

sket at erhverve ejendomme for at øge ejen-

domsselskabets indtjening og udviklingspotenti-

ale. 

I erkendelse af, at det er blevet praktisk taget 

umuligt at gøre gode køb i de store byer som 

Køln, Düsseldorf, osv., hvor ejendomme nu 

handles til 25 gange lejen eller mere, har besty-

relsen og den daglige ledelse besluttet at ind-

drage Mönchengladbach som investeringsby.  

Byen, som i Danmark nok er bedst kendt for sit 

fodboldhold, Borussia-Mönchengladbach, kan 

betragtes som en satellitby til Düsseldorf. Fod-

boldholdet har haft 5 danske spillere tilknyttet 

truppen gennem årene. 

Mönchengladbach er en gammel tekstilby, som 

nu har fokus på bl.a. finans. Byen har i dag godt 

250.000 indbyggere, og med sine gode togforbin-

delser til Düsseldorf, som ligeledes kan nås med 

20 min. bilkørsel, er det let at pendle mellem 

Mönchengladbach og Düsseldorf.  

I Mönchengladbach kan man erhverve ejen-

domme til 800-1.500 EUR pr. m2 og til priser om-

kring 15 gange lejen, hvilket svarer til et afkast på 

5,5% - 6,5%. 

Det er målet, at opbygge en lille portefølje af 

ejendomme i byen, svarende til nogle få procent 

af den samlede ejendomsportefølje i CGR II. 

Likviditeten til købene fremskaffes ved at belåne 

nye og eksisterende ejendomme, og målet er 

bl.a. at øge selskabets belåningsgrad. 

Det første køb i Mönchengladbach er ejendom-

men i Bootstrasse, der er købt til 978 EUR pr. m2 

og et afkast på 6,5%. 

Ejendommen er bygget i 1983 og indeholder 48 

lejligheder og 33 P-pladser i en parkeringskæl-

der. 

Mönchengladbach – Bachstrasse 109-113/Bootstrasse 

Herudover har vi givet tilbud på 3 ejendomme, jf. 

næste side, og der forhandles p.t. om yderligere 

køb af en mindre ejendomsportefølje. 

Ejendommen på Waldnieler Strasse forventes 

købt til 1.374 EUR pr. m2 og et afkast på 6,4%. 

Ejendommen er bygget i 1976 og indeholder 16 

lejligheder og 7 garager. 

Waldnieler Strasse 33-35 – som vi forventer at købe  

Ejendommen Nakatenussstrasse forventes købt 

til 1.291 EUR pr. m2 og et afkast på 6,2%. 

Ejendommen er bygget i 1973 og indeholder 25 

mindre lejligheder og 12 P-pladser. 
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Nakatennussstrasse 37 – som vi forventer snart vil indgå i 

porteføljen  

Ejendommen Wilhelm Wachtendonk Strasse for-

ventes erhvervet til 865 EUR pr. m2 og et afkast 

på 5,9%. 

Ejendommen er bygget i 1962 og indeholder 24 

lejligheder og 2 små kontorer samt P-pladser. 

Wilhelm Wachtendoch Strasse, som vi ligeledes forventer at 

købe   

Ejendomsselskabet 

Core Poland Residential V  

 
 

Ejendomsmarkedet i Polen   

Det går fortsat godt i Polen.  

Den økonomiske vækst ligger omkring 4%.  

Arbejdsløsheden falder, og der er mangel på ar-

bejdskraft. Polen henter i disse år arbejdskraft i 

Ukraine. 

Boligpriserne stiger – men meget moderat – så 

der er ikke tale om et overophedet ejendomsmar-

ked. 

Statistikken viser fortsat svagt stigende lejepriser, 

hvilket svarer til vores erfaring i forbindelse med 

udlejning. 

Lokal administration 

Da der ikke er tradition for at drive udlejningsvirk-

somhed af boliger i større skala i Polen, har de 

lokale administratorers erfaring hidtil været be-

grænset til at udleje lejligheder ejet af privatper-

soner – der ofte kun har en enkelt lejlighed at leje 

ud.   

Vi har valgt at etablere et samarbejde med én lo-

kal administrator; ImmoPolska, og har udviklet en 

model for administrationen af de ejendomme, vi 

opfører og opkøber i Polen – med afsæt i vores 

mangeårige erfaring med professionel udlejning i 

større skala.    

Szczęśliwicka 41, Warsawa 

Byggeriet af den første ejendom er nu afsluttet. 

Bygningen blev afleveret klar til udlejning ultimo 

juni måned – med alle de nødvendige tilladelser. 

 

I Polen skal også fællesarealer såsom havean-

læg være på plads, før der gives indflytningstilla-

delse. 

 

Ejendommen fremstår rigtig pæn. 
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Nyopført ejendom i god kvalitet   

 
Byggeriet er af høj kvalitet, og bygningen frem-
træder indbydende – både ind- og udvendigt. 
 

 
Lyse og indbydende lejligheder  

 
For at opnå hurtig udlejning tilbyder vi lejerne mulig-
hed for at leje lejlighederne, som de finder det bedst: 
enten umøblerede eller – som det ofte er kutyme i 

Polen – møblerede mod betaling.  
 

 
Mulighed for at leje lejlighederne møbleret – eller umøbleret  

 
Sommeren har også været varm i Warszawa, 

hvilket – kombineret med ferietid – har betydet, at 

udlejningen er gået langsomt. 

Der er p.t. udlejet 12 ud af 41 lejemål (inkl. 2 små er-
hvervslejemål). 
 
Vores polske administrator har fået udarbejdet en 

hjemmeside til udlejning af ejendommen, og vi 

håber, at udlejningen vil gå hurtigere efterhånden 

som folk er tilbage fra ferie og hverdagen indfin-

der sig igen. 

 

 
 

Ejendommen kaldes SCANDOM og skal associ-

ere til Skandinavien og skandinavisk design. 

 

Hjemmesiden kan ses på https://ochota.scan-

dom.pl/, og er på både polsk og engelsk. 

 

Vi forventer fortsat, at ejendommen – når den er 

fuldt udlejet – vil give et afkast på 5,9%. 

 

 
 

Afkastet på ejendommen er som oprindeligt for-

ventet, idet lejen nok er højere, men ejendoms-

administration og bogføring er også noget dyrere, 

Scczesliwicka Årsbudget

PLN %

Leje bolig (61 pln/m2/md. 1.330.776 8,3%

Parkering 39 stk. 74.880 0,5%

Tomgang og tab 8% -100.800 -0,6%

Nettoleje 1.304.856 8,1%

El og vand  forbrug på fællesarealer -4.200 0,0%

Renovation -6.000 0,0%

Vicevært, renhold, snerydning m.m. -22.800 -0,1%

Forsikring -1.500 0,0%

Ejendomsadministation og udlejning 8% -106.462 -0,7%

Servcieabb. incl. elevator m.m. -13.100 -0,1%

Driftsomkostninger excl.  vedl. og adm. -154.062 -1,0%

Bogføring og regnskab -30.000 -0,2%

Vedligehold -20.000 -0,1%

CPM fee m.m. -114.286 -0,7%

Vedligehold og udvikling -164.286 -1,0%

Resultat før værdiregulering og skat 986.508 5,9%

Grund, byggeomk. og rådgivere 15.700.000

Møblering 320.000

Projektsum excl. finansiering 16.020.000
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end vi er vant til i Tyskland og Danmark. Omkost-

ningerne til bogføring er relativt høje som følge af 

de skrappe polske krav til løbende indrapporte-

ring af regnskaber 

 

Men vi forventer, at disse omkostninger på læn-

gere sigt vil udgøre en relativt mindre udgift, når 

ejendomsporteføljen vokser. 

 

Værdi af ejendommen 

Vi har af hensyn til gamle og nye investorer bedt 

en mægler vurdere ejerlejlighedsprisen på ejen-

dommen – hvis man forestillede sig, at vi solgte 

lejlighederne enkeltvis frem for at udleje dem. 

 
Ejendomsmægleren skønner, at prisen vil være 

ca. 9.500 PLN pr. m2. Dette svarer stort set til 

ejendommens bogførte værdi, bestående af sum-

men af køb af grund, byggeomkostninger, di-

verse rådgivningsomkostninger, interne låneren-

ter og valutakursbevægelser. 

 

Targowa 34, Warzawa 

Effektuering af købet af ejendommen har afventet 

nedrivning af et affaldstårn, der har stået på na-

bogrunden. 

Langt om længe er affaldstårnet revet ned, og 

handelen dermed effektueret. 

Bygningen huser aktuelt et erhvervslejemål, og vi 

er ved at søge om tilladelse til ombygning af 

ejendommen til boliger – i alt 39 boliger fordelt på 

bygningens knap 1.300 m2 fra 1. til 7. sal. 

Vi kan dermed gå i gang med at ombygge konto-

rerne til boliger. 

Ejendommen ligger i et område med megen akti-

vitet og gode offentlige trafikforbindelser. 

Bydelen er et lidt billigere område, og lejlighe-

derne vil, når de bliver færdige, være på ca. 33 

m2 med en månedlig leje på 1.250 DKK pr. m2/år.  

  

 

   

 

Targowa 34 – konverteres fra erhverv til bolig  

Herudover er der til ejendommen en baggård, 

som vi planlæger at konvertere til parkeringsplad-

ser til udlejning.  

Nyt byggeprojekt – ejendom III 

De positive erfaringer vi har fra nybyggeriet i  

Szczęśliwicka 41, er medvirkende til, at vi givet 

tilbud på endnu en byggegrund, som det i skri-

vende stund endnu er uvist, om vi får.  

Tegning af aktier  

Næste closing er 5. november 2018 med betaling 

8. november 2018.  

Tegningskursen bliver, jf. vedtægterne, kurs 

51.877, svarende til et rentetillæg på 2% p.a. 

Yderligere information 
Hvis du vil læse mere om den polske ejendoms-

fond, er Offering Memorandum for Core Poland 

Residential V tilgængeligt på www.corepro-

perty.dk 

 

http://www.coreproperty.dk/
http://www.coreproperty.dk/
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Yderligere information 

Ønsker du yderligere information end den, du fin-

der i nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at 

kontakte adm. direktør Niels Lorentz Nielsen eller 

direktør John Fisker Bødker. 

 

Udbyder og forvalter af  

tyske og polske ejendomsfonde 

Core Property Management P/S 

Axeltorv 2N, 4. 

1609 København V 

Telefon 33 18 84 40 

E-mail: info@coreproperty.dk 

wwww.coreproperty.dk 


