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Sedan förvärvet av de tre fastigheterna har 

utvecklingen gått framåt och bygglov för två av tre 

projekt har beviljats.

Avtal har skrivits och rivningsarbete för projektet på 

Blegdamsvej är nästan slutfört. 

Oskar Group har i samarbete med arkitekter, ingenjörer och 

byggbolag aktivt arbetat med projekten sedan förvärven och i 

tät dialog med kommun, investerare, köpare och övriga 

intressenter.
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Som övriga Europa, och stora delar av resten av världen, har transaktionstakten 

i Danmark tappat fart. Dock bedömer Colliers att transaktionsvolymen för 

kommersiella fastigheter kommer fördubblas i Danmark under andra halvåret 

2020, jämfört med det första halvåret. 

Detta skriver den globalt erkända transaktion – och fastighetsrådgivaren i en 

nyligen publicerad artikel i danska EjendomsWatch. 

Vidare skriver Colliers att trots reserestriktioner så är de internationella 

investerarna redan tillbaka i den danska marknaden och framförallt i 

Köpenhamnsområdet. 

Länk: ttps://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article12204379.ece

Nuvarande status under COVID19
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KØBMAGERGADE 57 is är en existerande fastighet på en av Köpenhamns mest populära shoppinggator. Fastigheten 

består av två byggnader men två kommersiella lokaler och sju lägenheter och en total uthyrbar area om 1,309 kvm. 

BLEGDAMSVEJ 124 är en 6,186 kvadratmeter stor kontorsbyggnad ca. 2,5 km från centrala Köpenhamn men 

ligger endast 30 meter från tunnelbanestationen Trianglen. Fastigheten är såld på ett forward-sales avtal till en stor 

dansk pensionsfond. 

ROSKILDEVEJ 547 ligger i närheten av ett annat av Bolagets projekt (Oskar Office) i Brøndby. Projektet är en

nybyggnation av en hotellfastighet och Oskar Group har redan signerat avtal med Zleep Hotel och slutför just nu de

sista detaljerna med Burger King och en annan aktör som förväntas hyra restaurangdelen.

THE PORTFOLIO
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• Fastigheten förvärvades för ca DKK 112m

• Framtida värde baserat på en värdering från Colliers om 
DKK 203m till en yield om 3,50%

• Värdeökning baseras på en utökningen av uthyrningsbar 
area om 400 kvm 

• Driftnettot beräknas öka från DKK 3,34m till DKK 7,11m

KØBMAGERGADE 57

• Oskar Group avser att konvertera lägenheterna på 
innergården till kontor

• I tillägg avser de att bygga två vindslägenheter på den nu 
outnyttjade råvinden

• Bolaget har en färdigställd arkitektplan för fastigheten som 
kommer utökas med 400 kvm. 

• Utvecklingen och byggnationen avses att vara färdigställd 24 
månader efter den initiala obligationsemissionen. 

- 5-

• På grund av rådande situation med COVID-19 och påverkan på 
butikslokaler har Bolaget med avsikt avvaktat situation och 
utvecklingen av fastigheten som är fullt uthyrd hyresintäkter 
från stabila hyresgäster som Telia och Telenor. 

• Både Telia och Telenor betalar full hyra som vanligt och är två 
bolag som har klarat sig väl genom Coronakrisen. 

• Bolaget ser över flera olika alternativ för fastigheten men har 
för avsikt att fullfölja ursprungsplanen
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BLEGDAMSVEJ 124

• Bolaget förvärvade fastigheten för DKK 143m

• Framtida värde om DKK 284m baserat på en yield på
4,00% enligt försäljningsavtalet med 
pensionsfonden

• Värdeökning på grund av renovering och förädling av 

fastigheten och nya stabila hyresgäster 

• Driftnetto om DKK 11,35 m  vid  en hyra  om DKK 1,800/kvm

• Fastigheten kommer utökas med över 100 kvm 

• Fastigheten kommer renoveras och innefatta en LDL-

butik på bottenvåningen 

• Resterande del av fastigheten avses att hyras ut som 

kontor till etablerade hyresgäster 

• Fastigheten förväntas vara färdigutvecklad ca. 12 

månader efter förvärvet. 
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• Bolaget har sålt fastigheten på forward-sales avtal till 
en stor danks pensionsfond

• Avtal för butiksdelen har ingåtts med LIDL

• Rivningsarbetet är nästa slutfört

• Oskar Group förhandlar med flera potentiella 
hyresgäster och har skickat term sheet till flertalet 
intressenter

• Bygglovet för butiksdelen och kontorsbyggnaden har 
blivit godkänt
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ROSKILDEVEJ 547

• Bolaget förvärvade fastigheten för DKK 18m

• Framtida värde om DKK 141mvid en yield om 5,25%

• Driftnetto om DKK 7,8m när fastigheten är fardigställd

• Signerat avtal med ZleepHotel

• Tillhörande byggrätter värderas till DKK 15,7m och ett totalt 

värde för fastigheten om DKK 158m

• Nybyggnation om 3,999 kvm där den största delen är 

hotellbyggnad men bottenvåningen kommer inrymma 

snabbmatsrestaurang  

• Hotellet kommer inrymma 133 rum och fastigheten 

beräknas generera ett driftnetto om DKK 7,8mper år

• Byggnaden kommer också inrymma parkeringsgarage

• Byggnationen förväntas ta ca 12 månader
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• Signerat hyresavtal med Zleep Hotel över 20 år

• Bolaget är i förhandling med Carls Junior för 

restaurangdelen (dialog förs även med Burger King men 

den har avstannat något på grund av COVID19)

• Nordic Hotel Consulting (NHC) har påbörjat 

försäljningsprocessen till en yield om 5,25 % .

• Fullständig projektbeskrivning har skickats in och bygglovet 
godkändes i maj i år 
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VÄRDERING 

• Nuvärdesvärderingen av Kømagergade, Blegdamsvej och Roskildevej är 

baserade på värderingar av Cushman & Wakefield och NHC. 

• Framtida värdet av Købmagergade är genomförd av Cushman & 

Wakefield som har bedömt försäljningspriset till DKK 203m och en yield

om 4 %

• Framtida värde för Roskildevej är bedömt till DKK 156,6m av  Nordic 

Hotel Consulting (NHC) och en yield på 5,50%

• Oskar Group has sålt fastigheten på Blegdamsvej till en danks pensionsfond 
till en yield om 4 % vilket skulle resultera i ett bedömt försäljningspris om 
DKK 281m

Nordic Hotel Consulting is the leading  

hotel advisory in the Nordics and provide  

fully integrated solutions to investment  

advisory and asset management

COLLATERAL
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HENRIK WESSMANN JENSEN

• Över  4 0  å r s  e r f a r en h e t  f r å n  f a s t i g h e t s u t veck l i n g i  
Da n ma r k  och  h a r  a r b e t a t  p å  Oska r  G r ou p  s eda n  
1 9 7 9

• Blev vd och ägare för Bolaget 1991

• Tidigare projekt inkluderar huvudkontor för Rederiet Norden och
Finanstilsynet, samt större utvecklingsprojekt för Abercrombie &
Fitch, Acne och H&M i Köpenhamn 

MATHIAS HARTMANN BONDE

• 8 år erfarenhet från fastighetsbranschen

• Arbetade innan som investeringsmäklare och har stor 
erfarenhet från kommersiella fastigheter, investeringar och 
värderingar av fastigheter 

• Har en masterexamen i International Business and Law

JESPER CORDSEN

• Över 20 år erfarenhet från internationell affärsutveckling och 
ledningsarbete 

• Tidigare positioner inkluderar: CCO KEH Group (Facilities Services), 
Partner/  Managing Director för YOU Brands Denmark (Wholesale) och
ledningspositioner för BASF, Hempel och Schulman Plastics (Technology)

• Har en MBA från Newport University, California

BO SATTRUP

• Över 20 års erfarenhet som CFO och högre ledningspositioner från 
private equity-ägda bolag i flera olika sektorer

• Över 7 års erfarenhet från fastighetsbranschen och två år som vd där 
han genomförde en turnaround av bolaget

• Har en kandidatexamen i finance and accounting från CBS, Köpenhamn
och Executive Business Master Certificate från Center for Ledelse

CHRISTOFFER PLOUG

• Över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen 

• Har tidigare varit vd på Welcom A/S (Telecom), Legal and Financial 
Manager på Ejendomsinvest (Real estate) och COO på Borch Invest (Real
estate)

• Specialist på fastighetsskatt och finansiering

• Utbildad jurit från University of Copenhagen
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HENRIK WESSMANN JENSEN

• Över  4 0  å r s  e r f a r en h e t  f r å n  
f a s t i g h e t s u t veck l i n g i  Da n ma rk  och  h a r  a r b e t a t  
p å  Oska r  G r ou p  s eda n  1 9 7 9

Blev vd och ägare för Bolaget 1991

• Tidigare projekt inkluderar huvudkontor för Rederiet Norden 
och Finanstilsynet, samt större utvecklingsprojekt för 
Abercrombie & Fitch, Acne och H&M Group i Köpenhamn 

NILS THYGESEN

• Över 20 års erfarenhet som CFO och höga ledningspositioner 
inom finans- och fastighetsbranschen som inkluderar: Bank of 
America,  ABN, Oskar Jensen, Keops Group, och senast som 
Partner och medlem av ledningsgruppen på Thylander Group.

• CFO för Thylander Group.

• Expert inom Fund- and Treasury Management, Corporate Finance

och fastigheter

• Examen från INSEAD och Copenhagen Business School.

HENRIK FRISCH

• Stor erfarenhet från ledningspositioner i större danksa företag 
som Toms Gruppen and Scandlines

• Investerat i fastigheter i över 30 år 

• Har haft styrelseuppdrag i flera olika branscher och var 
styrelseordförande för l istade BoStad A/S

• Har en Master of Science (MSc) i Business Administration

Styrelsen 

Styrelseledamöter:
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