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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i  
Core Poland Residential V Kommanditaktieselskab 
 
Som tidligere orienteret, planlægger ledelsen at lave en forenkling af selskabsstrukturen i Core Poland  
Residential V. 
 
To vigtige årsager til forenklingen er dels nye polske regler og dels det forhold, at et skattetransparant dansk 
moderselskab ikke er optimalt i forhold til polske kildeskatter. Forenklingen betyder imidlertid, at selskabs-
strukturen med flere investoraktieselskaber bliver ramt af værnsreglerne for de såkaldte ”omvendte jule-
træer”. Herefter vil det ikke længere være muligt at udbetale skattefrit udbytte til de aktionærer, som i dag har 
en ejerandel på minimum 10%, men som efter forenklingen vil få reduceret deres ejerandel til under 10%. . 
Ledelsen foreslår derfor, at der fremadrettet ikke udbetales udbytte, men at løbende likviditetsoverskud an-
vendes til investering i nye ejendomme og på sigt afdrag af gæld.  
 
Efter Core Property Managements vurdering er den langsigtede investering i polske ejendomme fortsat at-
traktiv. Den polske økonomi vokser igen med ca. 5% årligt (EU kommissionens skøn for 2021 og 2022) og 
den høje vækstrate forventes at fortsætte. Storwarszawa, med nu 2,5 mio. indbyggere, er i en fortsat positiv 
udvikling, der ligner den, vi ser i alle andre lande, hvor storbyerne vinder frem på bekostning af landområ-
derne og småbyerne.  
 
Det gælder fortsat, at Polen er et ”ejermarked”, hvor man hellere køber en bolig frem for at leje en bolig, hvil-
ket er afspejlet i, at ejerandelen af boligmassen er på ca. 90% - men dette ændrer sig langsomt, men sikkert.  
 
De to erhvervede udlejningsejendomme er i fuld drift og selve ”driftscasen” lever op til forventningerne. Der-
for vurderer Core Property Management, at tiden er kommet til at investere i nye ejendomsprojekter, således 
at Core Poland Residential V kan opnå en større ejendomsbalance og dermed forbedre driften, som pt. er 
tynget af forholdsvis store faste omkostninger. 
 
Investeringer i nye ejendomme kræver imidlertid en ny bemyndigelse fra investorerne til at forhøje aktiekapi-
talen med respekt for de nuværende aktionærers rettigheder og værdier. Derfor foreslås bemyndigelsen til 
kapitalforhøjelsen givet på sådanne vilkår, at tegningen skal ske med et tillæg på 5% i forhold til seneste in-
dre værdi, hvorved de eksisterende aktionærer kompenseres for afholdte købs- og etableringsomkostninger, 
ligesom de eksisterende aktionærer tildeles en fortegningsret til nye aktier.  
 
Under hensyntagen til, at ovenstående forenklingstiltag er en væsentlig ændring til vilkårene i forhold til det 
oprindelige Offering Memorandum for så vidt angår udbytte og langsigtet gearingsstrategi, vil ledelsen gerne 
på forhånd have en bemyndigelse fra aktionærerne hertil.  
 
 
 
 
 

Stemmer: «Totalstemmer» 
Nom. kapital: «Totalkapital» 
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Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling 
 

Mandag den 1. november 2021 kl. 10.00 
hos Core Property Management P/S 
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V 

 
Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Poland  
Residential V Kommanditaktieselskab og Investoraktieselskaberne som ét samlet møde. 
 

 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Orientering om plan for forenkling af selskabsstruktur, jf. bilag på side 3.  
3) Forslag omdannelse af Core Poland Residential V Kommanditaktieselskab til et aktieselskab  
4) Forslag om ændring af vedtægter, således bestyrelsen bemyndiges til at udstede nye aktiekapital på 

følgende vilkår: 
o I en periode frem til og med den 31. december 2023 bemyndiges bestyrelsen til at forhøje kapi-

talen i selskabet ad en eller flere gange op til en samlet kapital på 100.000.000 DKK, dvs. maksi-
malt en kapitalforhøjelse på nominelt 77.750.000 DKK  

o Kapitalandelenes pålydende skal være på DKK 25.000 eller multipla heraf og have samme ret-
tigheder som de eksisterende aktier, idet det bemærkes, at selskabskapitalen ikke er opdelt i 
klasser, og at der for de nye kapitalandele ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsret ved 
fremtidige kapitalforhøjelser 

o Tegningen vil ske med fortegningsret til de hidtidige kapitalejere og skal ske mod samtidig kon-
tant indbetaling af den tegnede kapitalandel  

o Kapitalforhøjelsen skal ske til seneste opgjorte indre værdi (vejledende aktiekurs), jf. vedtæg-
terne, med tillæg på 5%. Den indre værdi skal opgøres på baggrund af seneste årsrapport eller 
seneste urevideret kvartalsregnskab 

o Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, ligesom der 
ikke skal gælde nogen pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse 

o Nye kapitalandele skal være frit omsættelige omsætningspapirer 
o Nye kapitalandele skal lyde på navn 
o Bortset fra de anførte vilkår fastsættes vilkårene for tegning af nye kapitalandele af bestyrelsen.  

5) Forslag om ændring af vedtægterne i øvrigt. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på føl-
gende punkter: 

o Investeringsstrategi og –rammen indarbejdes i vedtægterne.  
o Præcisering af formålsbestemmelsen, således at det fremgår at selskabet kan kautionere for 

koncernforbundne selskaber (datterselskaber) 
o Principperne for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgang til oplysninger indar-

bejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold den praksis som anvendes i dag 
o Opdatering af adresse for ejerbogsfører 
o Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsam-

ling præcises til at være den 1. februar 
o Præcisering af formålsbestemmelsen, således at det fremgår at selskabet kan kautionere for 

koncernforbundne selskaber (datterselskaber) 
o Præcisering af registreringsdato i forbindelse med deltagelse i generalforsamling 
o Mindre korrekturrettelser. 

6) Eventuelt 
 

Udkast til nye vedtægter er tilgængelig på https://coreproperty.dk/core-poland-residential-v/, hvor såvel be-
myndigelse til tegning af nye aktier som ændringerne af vedtægterne er indarbejdet.  
 
Med venlig hilsen 
Core Property Management P/S 

https://coreproperty.dk/core-poland-residential-v/
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Bilag: Plan for ændring af selskabsstrukturen i Core Poland Residential V 
 
 
Omdannelse af Core Poland Residential V Kommanditaktieselskab til aktieselskab 
Selskabet omdannes til et aktieselskab, hvilket betyder, at det bliver et selvstændigt skattesubjekt. Dette vil 
medføre, at de forventede danske fordele ved den skattetransparante struktur bortfalder, og at de investorer, 
som i dag ejer over 10% af selskabskapitalen, ikke længere vil kunne modtage skattefrit udbytte, idet struktu-
ren vil blive ramt af værnsreglen mod mellemholdingselskaber – de såkaldte (”omvendte juletræer”).  
 
Omdannelse af det polske datterselskab fra et Limited Partnerselskab (partnerselskab) til et Limited 
Liability Company (et almindeligt selskab) 
Skattelovgivningen i Polen er ændret pr. 1. januar 2021, hvilket giver den danske selskabsstruktur med et 
Kommanditaktieselskab og to investorselskaber en række uhensigtsmæssigheder. Derfor vil en omdannelse 
af såvel Core Poland Residential V Kommanditaktieselskab, som det polske datterselskab sikre, at der ikke 
pålignes withholding tax (kildeskat) i Polen på koncerninterne renter og udbytter. 
 
Samtidig vil det andet polske selskab (komplementar) kunne likvideres.  
 
Fusion af danske selskaber  
Efter omdannelserne vil der ikke længere være nogen fordele ved at opretholde en feeder-selskabsstruktur 
med 2 investoraktieselskaber. Derfor vil der i 2022 blive foreslået en fusion af de 3 danske selskaber med 
Core Poland Residential V A/S (tidligere kommanditaktieselskab) som fortsættende selskab. Fusionen for-
ventes gennemført som en skattefri fusion. 
 
Under hensyntagen til, at det er mere praktisk at gennemføre fusionen med virkning fra 1. januar 2022, for-
ventes fusionen at skulle vedtages i løbet af 1. halvår 2022 – forhåbentligt samtidig med den ordinære gene-
ralforsamling.  
 
Begrundelse for ændring af selskabsstrukturen 
Som det fremgår, vil ændringerne medføre, at der kun vil være et dansk og et polsk datterselskab i koncer-
nen.  
 
Dette vil give følgende fordele: 
 
• Forenklingen vil på sigt medføre løbende omkostningsbesparelser til polske skatterådgivere og færre 

selskaber 
• Det vil være muligt at undgå withholding tax (kildeskatter) på koncerninterne renter og udbytte mellem 

polske og danske selskaber 
• Det vil være lettere at foretage kapitaludvidelser uden feederselskaber 
 
Til gengæld fjernes muligheden for skattefrit udbytte i Danmark for de investorer, som i dag ejer over 10%, 
men som samlet vil komme til at eje under 10% af det fusionerede selskab. Der vil derfor fremadrettet blive 
lagt op til, at der ikke udbetales udbytte, men at det løbende likviditetsoverskud i stedet anvendes til investe-
ringer i nye ejendomme. Fordelene ved ændringerne af selskabsstruktur opvejer efter Core Property Mana-
gement ovenstående ulemper.  
 
Spørgsmål til ovenstående plan kan rettes til CFO Peder Sehested Lund på 33 41 88 08 eller plu@corepro-
perty.dk 
 
 


