
Real Danmark A/S

Lägesuppdatering

• Fastigheten på Blegdamsvej 124, en kontorsbyggnad i Østerbro i Köpenhamn, har blivit såld till en yield om 4 % till PenSam som är en av Danmarks största pensionsfonder.

• Under nuvarande kalkyl kommer avtalet resultera i ett försäljningspris om ca DKK 280m och en estimerad vinst för projektet om ca DKK 68m.

• Projektet finansieras genom både obligationsemissionen samt bank finansiering. Bolaget har en beviljad kredit från Ringkjøbing Landbobank om DKK 100m till förvärvet och DKK 25 för bygg och

utvecklingskostnader.

• Vänligen besök www.pensam.dk för ytterligare information om PenSam

http://www.pensam.dk/
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Projektuppdatering
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✓ Fastigheten har förvärvats

✓ Värdering av Cushman & Wakefield har fastställt ett nuvärde på fastigheten om DKK 129m

✓ Förvärv och byggfinansiering om DKK 50m från Ringkjøbing Landbobank

• Arkitekt och ingenjörsarbete för fastigheten är till 80 % slutfört

• Pågående förhandlingar med en internationellt, väletablerat klädmärke för butikslokalen i

fastigheten

✓ Värdering av Cushman & Wakefield har fastställt ett nuvärde på fastigheten om DKK 149,7m

✓ Fastigheten har blivit såld till en yield om 4 % vilket ger ett kalkylerat försäljningspris om DKK 280m

✓ Avtal med LIDL för framtida butikslokal i fastigheten

✓ Avtal med gymoperatören Sporting Health Club (SHC) för källarlokalen

✓ Förvärvs- och byggfinansiering om DKK 125m från Ringkjøbing Landbobank

✓ Förväntat entreprenadavtal med Jönsson A/S för renovering och byggnation av fastigheten

• Omförhandling av hyresavtal för kontorsdelen för att höja hyresnivån stabilare hyresgäst

• Stor efterfrågan på kontorslokaler och signerat avtal med hyresgäst förväntas vara på plats i december 2019

Købmagergade 57

Blegdamsvej 124



Roskildevej 547

Greater Copenhagen Yards (Oskar Office)

✓ Förvärvet kommer formellt genomföras den första januari 2020

✓ Värdering av Cushman & Wakefield har fastställt ett nuvärde på fastigheten om DKK 39m

✓ Signerat hyresavtal med Zleep Hotel

• Pågående förhandlingar med Nordic Burger King och kontraktsförslag har skickats över till

bolaget

• Fullständig projektbeskrivning har skickats till kommunen och bygglov förväntas erhållas i

januari 2020

• Nordic Hotel Consulting (NHC) har påbörjat en säljprocess med en yield om 5,25 %

• Hyresavtal förväntas fastställas med åtta hyresgäster till en yta om 15,000 kvadratmeter och en hyra på DKK 1,200/ per

kvadratmeter

• Pågående förhandlingar med en större potentiell hyresgäst om 8,000 – 9,000 kvadratmeter

• Avtal med Newsec för att få den framtida fastigheten fullt uthyrd

• Avtal med CG Jensen för byggnationen av fastigheten

• Bygglov har fortsatt ej blivit godkänt och förseningarna beror på ett fördröjt beslut angående miljöaspekter

Projektuppdatering (forts.) 


