Investeringsejendom til industri, udsalg og lager
Anonym præsentation,
investeringejendom
Torben Kristensen
Virksomhedsrådgiver, partner
T: 28 10 85 45
E: tk@EXITpartners.dk
Vacant
Virksomhedsrådgiver
T:
E:
Administration
Poppelvej 2
2791 Dragør
www.EXITpartners.dk
Ref. 2057 Torben Kristensen
Tilmelding til EXIT Partners’
LinkedIn gruppe her:

Anvendelse

Erhverv/ industri, lager, butik

Ydelser

Udlejning (er udlejet)

Ansatte

Ingen

Lejeindtægt

DKK 462.000 p,a.

Opført

2008

Afkast:

5,51 %

https://www.linkedin.com/groups/12144702

TK/ 12.05.2022 Uden ansvar forbehold for fejl og mangler.
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Ejendom med domicil, udsalg og lagerbygninger
Beskrivelse
- Lagerbygning, indrettet til butik, selvbetjening, pluk.
- Administration med 14 lyse kontorer (to kan ændres
til mødelokale), frokoststue og to toiletter.
- Højloftede salgslokaler på 650-700 m².
- Indskudt mezzanin på 500-600 m².
- Samlede etage m²: 1.200-1300.
- Grunden er i alt 3.700-3.800 m².

Udviklingspotentiale
- Mulighed for udvidelse af bygningen/ tilbygning
med 80-100 m².
- Mulighed for køb af naboejendom.
- Mulighed for sammenlægning af nabogrund og
selskabets grund, med deraf følgende
byggemulighed/ sammenbygning på (spørg
mægler) m² ekstra.

Forretningsområder
• Udlejning af bygningen og grunden til én lejer.
FAKTA BOKS:
Udlejet til stabil kunde med ti års gensidig uopsigelighed (fra
2021/ 22) til butik, lager, pakkeri og lettere produktion. Stabil
lejer med kontrakt siden 2008.
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Ejendom med domicil, udsalg og lagerbygninger
Lejerforhold
- Alle faciliteter udlejes til mangeårig lager-, detail- og
en gros virksomhed i vækst og med god økonomi.
Lejer har ret til hel- eller delvis fremleje.
- Ti års gensidig opsigelse; lejer kan opnå købe- og
forkøbsret.
- Naboejendommen, en lagerbygning på (spørg) m² og
(spørg) m² grund, kan køber evt. også erhverve.

Domicil på Sjælland
1. Godt 12 kilometer til og fra motorvej.
2. Nemt til landsdækkende distribution.
3. Mulighed for udvidelse og tilkøb af naboejendom.
4. Diverse kontor-, møde-, frokost-, omklædnings- og
tekniklokaler, herunder toiletter.
5. Bygningen er i god vedligeholdelsesmæssig stand.
6. Stor port og gode tilkørselsforhold for lastbiler, lift
pickups og varevogne. Ingen rampe - stueplan
7. Mulighed for containeropstilling på grunden.
8. Gode parkeringsfaciliteter.
9. Beliggende i erhvervskvarter.
10. Ejendommen deler gårdsplads med
naboejendommen.
FAKTA BOKS
Ejendommen har ganske få omkostninger, idet lejer står for al
indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse er
minimal. Lejer tegner glasforsikring, ejendommens ejer tegner
bygnings- og brandforsikring.
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Ejendom med domicil, udsalg og lagerbygninger
Årsag til salg
- Sælger driver virksomhed i andre brancher
- Sælger ønsker, at afhænde flere erhvervsaktiviteter.
- Sælger har planlagt salget af denne og andre
virksomheder over de seneste to år.

Overdragelsesforhold
• Handelen gennemføres som kontant afregning ved
per overdragelsesdagen.
• Køber forventes, at overtage alle lån, subsidiært
omprioritere, eller selv finansiere ejendommen.
• Det er endvidere muligt, at erhverve
virksomheden, der er lejer i selskabets ejendom
(spørg ejerskifterådgiveren).

Nærmere beliggenhed og betingelser for salg
- Beliggenheden er øst for Lillebælt. Ejendommens
lejer er til salg og den nærmere beliggenhed
oplyses derfor ikke før nærmere forhandling.
- Ejendommen sælges enten sammen med
driftsvirksomheden (lejer), eller alene.
- Sælges driftsvirksomhed og ejendom ikke til
samme køber, sælges ejendommen ikke før,
driftsvirksomheden er solgt.
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Udbudspris og økonomisk overblik
Ideel køberprofil
1. Privat køber med handelsog salgsbaggrund, der tillige
ønsker, at erhverve lejers
virksomhed.
2. Investor eller fond, der
ønsker, at tilføje en attraktiv
ejendom til porteføljen.

Investeringsoverblik
• Ejendommen har alle år udvist god positiv
likviditet og indtjening.
• Positivt dækningsbidrag og likviditet kan forventes
allerede fra første investeringsår.
• Kapital- og finansieringsbehov er ca. DKK 8,1 mil.,
afhængig af model, finansiering og endelig aftale.

3. Privat i ejendoms- eller
supplerende branche, som
ønsker, at udvide
aktiviteterne.
4. Velegnet investerings- og
formueobjekt med minimalt
arbejde.
5. Tilbud modtages gerne.
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FAKTA BOKS
Ejendommen kan finansieres med 60,0 % i et realkreditinstitut
= ca. DKK 4,8 – 4,9 mil.
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Udbudspris og økonomisk overblik
Revideret:

2057
Tekst/ År DKK

2022

2023

2025

2024

2026

2027

2028

2029

2030

10.05.2022

2031 Terminalperiode

Lejeindtægter Eksempel 1¹

462.000

473.550

485.389

497.523

509.962

522.711

535.778

549.173

562.902

576.975

591.399

Driftsudgifter Eksempel 1²

20.000

20.400

20.808

21.224

21.649

22.082

22.523

22.974

23.433

23.902

24.380

Driftsresultat Eksempel 1

442.000

453.150

464.581

476.299

488.313

500.629

513.255

526.199

539.469

553.073

567.019

Diskonteringsfaktor, Eksempel 1

95,69%

91,57%

87,63%

83,86%

80,25%

76,79%

73,48%

70,32%

67,29%

64,39%

Nutidsværdi af pengestrømme 1

422.967

414.963

407.111

399.406

391.847

384.431

377.154

370.015

363.011

356.139

Eksempel 1

Tekst

M²

Sum nutidsværdi, pengestrømme
Nutidsterminalværdi

3.887.044
4.056.882

Eksempel 1

673

Beregnet værdi (udbudspris)
Depositum
Forudbetalt husleje
Værdi ekskl. dep./ forudbet. leje

7.943.926
231.000
38.500
7.674.426

Mezzanin
Seku. areal
Etagemeter
Grundareal
Opført

550
0
1223
3743
2008/

Forrentningskrav
Diskonteringsrente³
Afkast af beregnet værdi
Afkast af værdi ekskl. dep./ for. l.
Stigningstakt, husleje
Stigningstakt, driftsudgifter
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9,00%
4,50%
5,32%
5,51%
2,50%
2,00%

Pris/ m² Leje per m² Leje/ etagem.Driftsudg., m²

11.804

686

378

29 Eksempel 1

Terminalværdier

6.300.213

Bemærkninger

¹ Jf. lejekontrakt
² Jf. oplysninger fra sælger
³ 10 årig statsobligation april 2022
⁴
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