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Udlejet logistikejendom med central 
placering på Sydsjælland

Haslev er hovedbyen i Faxe Kommune, og 
det forventes, at byens rolle bliver styrket af 
de kommende forbedringer i den regionale 
infrastruktur.

Med sine godt 12.000 indbyggere har byen 
et varieret handelsliv og gode forudsæt-
ninger for at fastholde og tiltrække tilflyt-
tere og arbejdspladser.

Mange forskelligartede virksomhederne er 
repræsenteret i nærområdet som: Bygma, 
Det Blå Marked, Postnord, værkstedsvirk-
somheder, bilforhandlere m.fl.

Området er reguleret af Kommuneplan 2021   
H-B3, H-O6 samt H-E3.

Området
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Ejendommen

Ejendommen består af to 
matrikler: 16gz & 16gu, Haslev 
By.

Matrikel 16gz består af en 
grund på 68.886 m2 samt 
en bygning med 21.263 m2 
erhvervsareal.

Matrikel 16gu består af en 
ubebygget grund på 8.290 m2.

Den første del af bygningen 
blev opført i 1962 og er senest 
blevet udvidet i 1998.

Ejendommen består af flere 
bygninger, der er forbundet til 
hinanden. 

Produktionsarealet er på 11.757 
m2, lagerarealet på 7.968 m2 og 
kontorarealet er på 1.538 m2.

Loftshøjden er 13 m i højla-
geret, 5,4 m i produktions-
hallen og 4,6 m i hal 1.

Ejendommens sælger ønsker 
at fortsætte som lejer med 
3 års uopsigelighed samt 
mulighed for yderligere 
forlængelse.

Der er jf. Danmarks Miljøportal 
registreret V1 på ejendommen.

Lokalplan 1008 fra 2010 samt 
Kommuneplan STC nr. 2E01 
fra 2019 regulerer området. 
Ejendommen er i dag bebygget 
28 % hvilket betyder at der vil 
kunne bygges yderligere på 
den samlede ejendom.

Ejendommen er beliggende i 
byzone.

Opført  1962 / 1998

Grundareal  77.176 m2

Erhvervsareal  21.263 m2

Kontantpris       DKK 90.000.000

NOI, årlig DKK 6.983.845

Uopsigelighed lejer 3 år

Startafkast   8,06 %
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Økonomiske vilkår
Lejeindtægter DKK DKK pr. m2

Erhvervsleje 7.994.250 376

Lejers refusion af drift 1.967.000 93

Indtægter i alt 9.961.250 468

Driftsomkostninger, budget 2022

Ejendomsskatter og afgifter (2022) 170.000 8

Forsikring (anslået) 200.000 9

Vicevært & Renovation (budget) 547.000 26

El, vand, gas og varme (budget) 1.050.000 49

Udvendig vedligeholdelse (anslået) 850.520 40

Administration 2% (anslået) 159.885 8

Udgifter i alt 2.977.405 140

Nettooverskud 6.983.845 328

Salgspris 90.000.000

Tinglysning 541.750

Advokatomkostninger, anslået 50.000

Refusion deposita -3.997.125

Pris i alt  86.594.625 4.073

Startafkast 8,06 %

Matrikel 16gz: Offentlig værdi: DKK 92.000.000, heraf grundværdi på DKK 4.133.200

Matrikel 16gu: Offentlig værdi: DKK 497.400, heraf grundværdi på DKK 497.400
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Vilkår for lejekontrakt
Bygningsareal 21.263 m²

Grundareal 77.176 m²

Årlig leje DKK 7.994.250, svarende til DKK 376 pr. m2

Driftsudgifter Lejer betaler samtlige driftsomkostninger pånær udvendig vedligeholdelse og administration - 
lejers betalte drift anslåes til at være kr. 93 pr. m2

Årlig leje i alt DKK 9.961.250

Årlige leje pr. m2 DKK 468 pr. m2 erhvervsareal        

Forbrugsudgifter Betales direkte til forsyningsselskabet

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med NPI min. 1 %

Vedligeholdelse Lejer: Indvendig og skader forvoldt på bygning / Udlejer: Udvendig

Opsigelse 12 måneder

Uopsigelighed Lejer har uopsigelighed i 3 år

Afståelse & fremleje Lejer har ret til afståelse og delvis fremleje på baggrund af udlejers accept

Moms Ejendommen er momsregistreret og alle ydelser pålægges den til enhver tid gældende moms

Anvendelse Lejer må benytte det lejede til lager og pakkeri med dertilhørende administration

Bemærkning Lejer har option til at forlænge uopsigeligheden med op til yderligere 3 år
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Erhvervsdrivende fond med fokus på 
tredjeparts logistikservice til bogbranchen

DBK
DBK er en erhvervsdri-
vende fond etableret i 
1894 med det formål at 
udvikle og effektivisere 
samhandlen i den danske 
bogbranche. DBK beskæf-
tiger ca. 130 medarbej-
dere.

DBK servicerer over 1.000 
danske forlag, og deres 
salg repræsenterer mere 
end 90 % af den kommer-
cielle omsætning af bøger 
i Danmark. 

DBK leverer dagligt til 
alle danske boghandlere 
og forhandlere samt flere 
tusinde institutioner og 
virksomheder i Danmark 
og udlandet. DBK leverer 

også dag-til-dag basis til 
private i Danmark og i 
udlandet på vegne af et 
antal store og små inter-
netbutikker.

Fremtiden
DBK har en solid egen-
kapital og to moderne 
logistikcentre.

Den digitale udvikling 
indenfor lydbøger vil 
fortsat påvirke markedet 
på den korte bane. Derud-
over forventes krigen i 
Ukraine at påvirke embal-
lagepriser.

Fondens nettoomsætning 
forventes i 2022 at blive 
DKK 110 - 125 mio. med et 
positivt driftsresultat.

Ejendommens lejer

DBK - t.DKK 2021 2020 2019

Nettoomsætning 129.988 127.581 130.759

EBITDA 10.605 15.430 22.447

Årets resultat 3.979 -25.879 -5.603

Bruttoavance 54,76 % 56,06 % 58,54 %

Egenkapitalforrentning 6,33 % -35,37 % -6,32 %

Soliditetsgrad 17,96 % 18,17 % 24,59 %

Egenkapital 65.120 60.534 85.813
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Bus 
Linje: 265, 266, 267
100 m

Fly
Københavns Lufthavn 
40 minutter

Motorvej 
E47
6,5 km

Parkering 
På ejendommen

S-tog 
Haslev station
1 km
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GOTTLIEB+PARTNERS A/S
Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk
www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners er erhvervsmæglere med speciale i køb, 
salg, udlejning, genforhandling, sale-and-lease-back-aftaler og 
rådgivning for erhvervs- og investeringsejendomme.

Vi håndterer et bredt spektrum af ejendomme såsom 
boligejendomme, kontor, lager, logistik, industri, hotel, detail og 
liebhaveri.

Vores vision er at levere værdibaseret ejendomsrådgivning.

Vi har mange års erfaring og viden med erhvervsejendomme 
og sætter en ære i at sikre vores kunder seriøs, saglig rådgivning – 
en god, effektiv proces og optimale resultater. Hver gang.

Vi har lange relationer  og tæt samarbejde med nogle af  og 
ejendomsselskaber i Hovedstadsområdet såvel  
som i det øvrige Danmark.

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud eller en reel kontrakt. 
Gottlieb+Partners og/eller sælger/udlejer af den omhandlede ejendom kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne 
i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgå-
ende samtykke fra Gottlieb+Partners.


