
 
 

CORE GERMAN RESIDENTIAL II  

GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. MARTS 2020   

  

FORMANDENS BERETNING FOR 2019  

  
Velkommen  

 

Velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Ejendomsselskabet Core German Residential II, som 

vi på grund af Corona virussen afholder som et telefon/Skype møde.   

  

En særlig velkomst til de investorer, der er med på linjen. Min beretning vil være kort og vil primært handle om 

de resultater, vi har opnået i 2019. Og så vil jeg selvfølgelig også sige lidt om udsigterne, som ledelsen 

efterfølgende vil gå mere i detaljer med, hvis der er ønsker om det.  

  

Udviklingen i 2019  

  

Lad mig begynde med at konstatere, at 2019 igen har været et godt år for CGR-II:  

  

● Aktiens værdi – net-asset value – er steget fra 148074 kr i 2018 til 156974 kr i 2019. Det er en stigning 

på 6%. Lægger vi dertil udbyttet, som vi udbetalte i april bliver afkastet på 8,4%.   

  

● Det gode afkast afspejler et ganske pænt ordinært resultat i underkanten af 10 mio. euro og at 

ejendommene, inkl. avancer ved salg af lejligheder, er opskrevet med 13,5 mio. euro svarende til 

2,8%. Det betyder, at ejendommene nu handler til en faktor 25,6.   

  

● En faktor 25,6 er ganske høj og selvom kvadratmeter prisen stadig er lav og lidt under 20000 kr per 

meter (helt eksakt 2597 euro) så fortæller det os, at vi ikke skal forvente tocifrede afkast længere. Men 

vi forventer stadig, at 2020 bliver et fornuftigt år rent afkastmæssigt, hvilket jeg kommer tilbage til.  

  

● Inden jeg kommer ind på udsigterne, skal jeg nævne, at vi har indført en ny finansiel målsætning, der 

går på, at vi sænker vores belåningsgrad fra i underkanten af 50% til 40% efter ønske fra 

pensionskasserne, der er vores største aktionærer. En mindre gearing betyder lavere forventet afkast, 

men det vil så også på sigt - når swapperne udløber - give os større mulighed for udelukkende at 

finansiere os i den korte ende af markedet, hvilket – forudsat at renterne forbliver lave – vil bidrage til 

at forøge afkastet.    

 

Men lad mig dernæst sige noget om vores forventninger til 2020.  

  

Udsigter for 2020   

  

• I årsrapporten skriver vi, at vi forventer et ordinært resultat før skat og dagsværdireguleringer i 

intervallet 10,3-10,6 mio. euro, svarende til 4,5-4,8 % af egenkapitalen. Disse forventninger er fra før 

Corona epidemien accelererede.   

  

• Selvom CGR-II også vil blive påvirket, regner vi ikke med at det bliver særlig meget. Det skyldes 

primært, at vi kun har et begrænset omfang af erhvervslejemål.   

  

• Hvor meget pres der kommer på indtægterne fra udlejningen til erhverv er for tidligt at sige, men skulle 

vores indkomst herfra falde med 20%, svarer det til ca. 600.000 Euro. Det betyder, at vi selv i denne 

situation vil kunne lande et ordinært resultat lidt under 10 mio. Euro. Skulle indtægterne fra erhverv falde 



 
 

med så meget som 30%, hvilket er et ekstremt case, vil det ordinære resultat stadig forventes at blive 

over 9 mio. Euro, og dermed forrente egenkapitalen med godt 4%. Hvor vi lander vides ikke, men det ser 

ikke så galt ud.  

  

• Vi forventer ikke at boligudlejningen bliver påvirket nævneværdigt. Der bliver ikke mange, der flytter i den 

kommende tid, men folk skal jo have et sted at bo og derfor betale den aftalte husleje. Der kan godt blive 

lidt flere restancer, men vi bør ikke glemme, at eksperterne forventer, at Corona situationen er langt 

bedre om nogle måneder, når sommeren begynder.   

  

• Afdæmpningen i økonomien er selvfølgelig også en risiko faktor, men den får næppe en voldsom effekt 

på selskabets indtjening i 2020. Derimod kan der være en negativ effekt på risikovilligheden blandt 

investorer, hvilket kan sætte faktoren under pres, men det er for tidligt at spå om.  

  

Bestyrelsesarbejdet   

  

Bestyrelsen i Core German Residential II har i den forløbne periode bestået af:   

  

• Ole Risager   

• Leif Stidsen  

• Palle Nørgaard og 

• Karin Elbæk Nielsen, der er blevet afløst af Søren Vendelbo Jacobsen. Men da sidst nævnte fik en ny 

stilling udenfor Sampension, har vi nu fået Torbjørn Lange ind i bestyrelsen. Torbjørn Lange er chef for 

real estate og infrastruktur investeringer.   

  

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 6 møder og har desuden været på en besigtigelsestur 

for at se på nogle af vores udviklingsprojekter og ejendomme.  

  

Desuden holder jeg før bestyrelsesmøderne et forberedende møde med ledelsen.   

  

Til orientering er bestyrelsen i 2019 aflønnet med:  

• 143.758 DKK til formanden.  

• Det halve til menige medlemmer.  

 

Bestyrelsesarbejdet i aktieselskaberne aflønnes ikke. Aflønningen reguleres med nettoprisindekset.  

  

Afslutning  

  

Inden jeg giver ordet videre, vil jeg gerne takke bestyrelsen, CPM og personalet i CPM for året, der er gået.    

  

Hermed ordet videre til selskabets ledelse, der vil kommentere driften og andre forhold af betydning.   

  

  

  

  

  

   


