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en af Københavns kendte ejendomme skifter ejer. I 
mere end 125 år var den ramme om Østre Borgerdyd 

Gymnasium i Stockholmsgade i København.
I de seneste år har ejendommen været udlejet til Co-

penhagen International School, der flytter medio 2016.
“Vi er meget glade for købet og vil omdanne ejendom-

men til nogle af hovedstadens bedste boliger,” siger Hen-
rik Nissen, der er direktør i køberselskabet Gefion.

Colliers International har formidlet salget på vegne 
af M. Goldschmidt Ejendomme A/S.

“Vi har valgt at sælge denne attraktive ejendom frem-
for selv at forestå den oplagte konvertering af ejendom-
men til lejligheder. det attraktive marked for ejerboliger 
i Københavns bedste områder har betydet, at vi har fået 
en rigtig tilfredsstillende pris for ejendommen”, siger 
direktør Henrik Lid fra m. Goldschmidt ejendomme A/S.

ras

Goldschmidt  
sælger til Gefion
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Sadolin & Albæk har formidlet salget af ejendommen 
Vestervang 25-34 i Aarhus C. ejendommen er solgt af 

AP Pension til en fond forvaltet af Nordic Real Estate 
Partners (nReP). ejendommen rummer 237 boliger og 
nReP vurderer, at der fortsat er store værdier i den.

“ejendommen passer godt ind i vores eksisterende 
boligportefølje, hvor vi løbende vurderer mulighederne 
for at modernisere og frasælge lejligheder i ejerlejlig-
hedsmarkedet”, siger partner i nReP Rune Højby Kock.

Partner Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk, 
melder om en generel forbedring i markedet for fast 
ejendom.

“Hos Sadolin & Albæk ser vi en øget interesse fra ejen-
domsinvestorer, som også retter deres blik mod jylland, 
og som ser attraktive udviklingsmuligheder inden for 
flere ejendomssegmenter.”

ras

Sadolin & Albæk 
bag stor jysk handel

Boligforsyningen i de 
store byer er et af 

tidens vigtige emner og 
handler om store vær-
dier.

I denne uge ser Bør-
sens ejendomssektion 
nærmere på selskabet 
Gefion Group, der 
primært lever af kon-
verteringssager, hvor 
erhvervsejendomme 
ændres til boliger. 

Typisk er det centrale 
ejendomme, der hidtil 
har været brugt til kon-
torer.

Gefions forretningsmodel udnytter to tendenser i 
tiden: Københavns behov for boliger er enormt i lyset 
af tilstrømningen af nye indbyggere.

Samtidig er masser af gamle kontorejendomme funk-
tionelt forældede og duer ikke som ramme for moderne 
arbejdspladser. moderne virksomheder søger til mo-
derne og funktionelle rammer – f.eks. i kontorfælles-
skaber i nybyggede ejendomme.

Så det er en oplagt strategi at satse på disse ejen-
domme som fremtidige boliger for københavnere.

når det indre af ejendommen bliver ryddet og om-
dannet til højkvalitetsboliger, så er det ikke vanskeligt 
at finde købere til lejlighederne.

Fordelen ved disse ejendomme er, at de normalt lig-
ger supergodt i det indre af byen med adgang til alle 
storbyens herligheder.

Læg i øvrigt mærke til finansieringen af projekterne. 
Pengene kommer fra et netværk af rige investorer, der 
søger lod og del i en værditilvækst på ejendommene. 
det er en konsekvens af kriseårenes problematiske ad-
gang til risikovillig kapital.

desværre går mange af disse investorer stille med 
dørene, så offentligheden får sjældent kendskab til, 
hvem investorerne er.

Kontorer til boliger 
er sikker forretning

Peter B. Rasmussen,
ejendomsredaktør

Af Peter B. Rasmussen

Udviklingsselskabet Frede-
ricia C har sat 13 bygge-

grunde på kanten af Lillebælt 
til salg. det drejer sig om det 
såkaldte Sønder Voldgade-
kvarter.

I alt kan der opføres 17.000 
kvadratmeter boliger og 4000 
kvm butikker, caféer og kon-
torer.

Hvad er det specielle ved netop 
disse grunde?

“det er nogle af de mest 
attraktive byggegrunde i Fre-
dericia C, der nu kommer på 
markedet. de kommende be-
byggelser kan placeres sådan 
i forhold til hinanden, at der 
bliver udsigt til enten Lille-
bælt eller Gl. Havn fra dem 
alle sammen. Kombinationen 

af at have direkte adgang til 
vandet og lækre grønne area-
ler mellem bebyggelserne gør 
det yderst attraktivt at drive 
butik eller café i de erhvervs-

lejemål, der kan etableres i 
stueetagerne.”

Hvilken type investorer  
henvender I jer til?

“Vi henvender os til hele kæ-
den – lige fra institutionelle 
investorer til lokale og regio-
nale investorer. Projektet  har 
et volumen, hvor der kan op-
føres 250-300 boliger. Det bør 
være stort nok til, at de insti-
tutionelle investorer interes-
serer sig for projektet.”

Vil dette være med til at accel-
lerere en udvikling i området?

“det er det, der er forsøget. 
Vi forsøger at udnytte den 
medvind, der er i ejendoms-
branchen lige nu. det ses tungt 
i de store byer. 

Hvor mange developere kan 
komme i betragtning?

“jeg kan godt forestille mig, 
at en enkelt developer køber 
det hele. det kan også blive 
splittet lidt op – f.eks. fordelt 
på boliger og erhverv. Så taler 
vi måske to til tre developere. 
Byggeteknisk skal der ikke 
være for mange inde i for små 
faser. På punkthusene kunne 
der godt arbejde to develope-
re, og så ligger der noget er-
hvervsbyggeri og noget blan-
det byggeri. Vi er ikke afskåret 
på forhånd fra at gå ind i nogen 
type af dialog.”

pera@borsen.dk

Fredericia C sætter de  
bedste grunde til salg
HVem: 
tim e. Andersen,  
projektchef i Fredericia C

HVAd: 
Udviklingsselskabet har sat 
dets bedste områder i spil

HVoRFoR: 
Hele Fredericia C er  
gigantisk – et af landets 
største udviklingsområder

Projektchef i  
Fredericia C Tim E. Andersen. 
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Det tyder positivt for 
resten af 2015. For når 

arbejdstiden stiger mere 
end beskæftigelsen,  
peger det i retning af 

flere nyansættelser de 
kommende kvartaler

Bo Sandberg, 
cheføkonom i 
Dansk Byggeri
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