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Nu slipper uheldige K/s-iNvestorer 
af med udeNlaNdsKe ejeNdomme
prisstigninger i tyskland og storbritannien redder mange af de private investorer, som har været i problemer siden 
finanskrisen brød ud for snart otte år siden.

Af steN thorup KristeNseN

m
an kan ilosofere over, om 
det er et godt eller skidt tegn 
for ejendomsmarkedet som 
helhed. Men for de berørte 

investorer er det uden tvivl en stor lettelse:
Adskillige af dem, som under finanskrisen 

kom i problemer med ejendomsinvesterin-
ger i udlandet gennem kommanditselskaber 
(K/S-selskaber), har for tiden en chance for 
at slippe ud af sumpen. Ganske enkelte for-
di priserne på de pågældende ejendomme 
nu er kommet så højt op, at det er muligt at 
indfri hele gælden efter et salg. 

”Rigtig mange danske K/S-selskaber køb-
te ejendomme i blandt andet Storbritannien 
op mod finanskrisen, og en del af dem har 
formået at holde liv i investeringen gennem 
den svære periode. Ejendomsmarkedet i 
Storbritannien er lige nu så markant for-
bedret, at de fleste danske K/S-selskaber 
vil kunne afslutte deres engagementer i sel-

skabet,” vurderer John Lindgaard, adm. di-
rektør og partner i Nybolig Erhverv Køben-
havn. Han oplyser, at man i samarbejde med 
den britiske partner Savills allerede sidste 
år har formidlet salg at par K/S-selskabers 
ejendomme, og at man aktuelt arbejder på 
yderligere to-tre opgaver af den art.

forskellige situationer
Finn Hasselriis, partner i Husen Advokater 
med speciale i ejendomshandel, bekræfter 
tendensen. Han ser det både på det tyske og 
det engelske marked, der begge tiltrak man-
ge danske investorer i de sorgløse år op til 
finanskrisen.

”Det går væsentligt bedre begge steder. 
Likviditeten i markedet er stigende, udlej-
ningen er forbedret, og købernes afkastkrav 
er faldet. Det er alt sammen godt. Men det, 
som selvfølgelig i nogle tilfælde går galt, er, 
at når du er ude i en krisesituation, så sæt-

ter bankerne renterne op, hvormed det, som 
var en god investering, bliver til en dårlig 
investering,” siger Finn Hasselriis.

Han uddyber, at investorerne i dag står i 
vidt forskellige situationer: Nogle er kom-
met så langt ud, at det ikke længere er mu-
ligt at redde projekterne. For andre har de 
mildere vinder gjort minus om til plus. Men 
i begge tilfælde er det ofte oplagt at benytte 
det nuværende vilkår på markedet til at få 
solgt og sat to streger under den bundlinje, 
der nu engang er.

I mellemtiden er der også kommet gang i 
salget af nye ejendomsprojekter i K/S-form. 
Største udbyder i dag er Blue Capital, og 
her møder adm. direktør Martin Kibsgaard 
Jensen nogle af dem, som nu har solgt ejen-
domme i udlandet. 

problematiske lån
”Mange af vores kunder i 2015 har skullet 

genplacere avancer fra ejendomme, de har 
solgt i England eller Tyskland. Jeg kan jo 
ikke vide, om de konkret har haft proble-
mer. Men mange projekter dengang var jo 
finansieret med LTV-lån i udlandet. (Loan 
to value, hvor en del af lånet skal indfries, 
hvis den skønnede værdi af ejendommen 
falder, red.) Det havde kun de mest pessi-
mistiske forestillet sig skulle blive aktuelt. 
Men det blev det,” siger Martin Kibsgaard 
Jensen.

Blue Capital sælger kun projekter på dan-
ske ejendomme, så dem, som igen investerer 
i udlandet, ser man i sagens natur ikke. Men 
Martin Kibsgaard Jensens fornemmelse er, 
at i hvert fald en del af dem, som har været 
ude i problemer, nu foretrækker at holde sig 
i Danmark, hvor man har nemmere ved at 
vurdere og håndtere situationen, hvis uhel-
det er ude.

foto: Colourbox
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