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Dokument med central information  

 
FORMÅL 

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen 
er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og 
tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.  

 
PRODUKT 

Navn på PRIIP-producent: SPI - Ejendomme A/S 

Navn på PRIIP:  SPI – Aarhus Syd A/S  

Identifikationsnummer: 41759658 (cvr), 24.734 (Finanstilsynet) 

Kontaktoplysninger:  www.SPI.dk/om-spi/central-information-investeringsprodukter eller 5353 7583 

Kompetent myndighed:  Finanstilsynet, Aarhusgade 110, 2100 København Ø  

Dato for produktion af DCI:  02-11-2020  

 
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.  
 
HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM? 

Type:  Unoterede aktier 

Mål: Det er projektets målsætning af maksimere afkastet under hensyn til den langsigtede drift, men en 
investeringsperiode der er på 10 år. Produktet er en unoteret aktie, som investerer i 12 lejligheder beliggende 
på I Viby, Jylland og Mårslet. Ejendommen er delvist finansieret med realkreditbelåning. 
 
En investering i en unoteret aktie betyder, at man som investor er medejer af selskabet og har ret til at stemme 
på selskabets generalforsamling og modtage eventuelle udbytter. Som investor hæfter man med den kapital 
man har investeret og den hæftelse man har påtaget sig over for realkreditinstituttet. I tilfælde af selskabets 
konkurs, eller at selskabet mister den indskudte kapital, risikere man at tabe hele det investerede beløb og det 
man hæfter for. 
 
Dit afkast er afhængigt af den løbende huslejeindtægt fratrukket finansierings- og driftsomkostninger samt 
værdiudviklingen på lejlighederne over investeringsperioden, herunder eventuel tomgang.  

Målgruppe af 
ikke- 
professionelle 
investorer  

Produktet er tilsigtet semi-professionelle investorer med nogen finansiel viden og erfaring.  
 
Investering i fonden er tilsigtet at blive tilbudt detailinvestorer, som opfylder alle kravene anført nedenfor: 
 

a)   De har evnen til at foretage en informeret investeringsbeslutning med tilstrækkeligt kendskab til og 
forståelse af produktet og dets særlige risici og afkast, samt erfaring i investering i og/eller besiddelse af et 
antal lignende produkter som har en lignende markedseksponering, enten selvstændig eller med 
professionel hjælp; 
b)   De søger kapitalvækst, forventer, at bevægelsen i det underliggende niveau på en måde, som generer 
et fordelagtigt afkast, har en investeringshorisont, som er lig med den anbefalede investeringsperiode 
beskrevet nedenfor og forstår, at produktet ikke kan afvikles førtidigt; 
c)   De accepterer risikoen for, at udstederen kan misligholde betalinger eller underpræstere med hensyn til 
produktet, og de er i stand til at bære et fuldstændigt tab af deres investering; og 
d)   De er villige til at acceptere et risikoniveau i overensstemmelse med risikoindikatoren vist nedenfor. 

 
Produktet er ikke tilsigtet at blive tilbudt detailinvestorer, som ikke opfylder disse krav. 

 
  



2 

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKET AFKAST KAN JEG FÅ? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Lav risiko                                                                                                                                                                                Høj risiko 
 
I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 10 år. Den faktiske risiko kan variere 
betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du har måske ikke let ved at sælge dit 
produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.  
 
 

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at 
du vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Dermed vurderes de mulige tab 
ved den fremtidige performance på et meget højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed vores 
evne til at betale dig. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din 
investering. Vær opmærksom på, at produktet er ikke-likvid. 
 
Vær opmærksom på kautiosrisiko. Udover risikoen for at tabe det investerede beløb skal man være opmærksom på, at hvis man 
som investor også særskilt har kautioneret for en del af selskabets forpligtelser, kan risikere at skulle indfri denne forpligtelse og 
dermed også har en risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 
 
Resultatscenarier 

Investering 860.000 DKK 
Scenarier 

1 år 5 år 10 år  
(anbefalede 
investeringsperiode) 

Stressscenarie  Hvad kan du få tilbage efter omkostninger 
Gennemsnitligt afkast hvert år 

DKK 495.232          

-42,41% 

DKK 685.848 

-4,05% 

DKK 1.003.270    

1,67% 

Ufordelagtigt 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger 
Gennemsnitligt afkast hvert år 

DKK 732.806    -

14,79% 

DKK 1.058.777    

4,62% 

DKK 1.563.196    

8,18% 

Moderat 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger 
Gennemsnitligt afkast hvert år 

DKK 830.945    -

3,38% 

DKK 1.281.823    

9,81% 

DKK 1.873.998    

11,79% 

Fordelagtigt 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger 
Gennemsnitligt afkast hvert år 

DKK 925.445    

7,61% 

DKK 1.508.887    

15,09% 

DKK 2.210.666    

15,71% 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 10 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 860.000 
DKK. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre 
produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien 
af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du 
beholder investeringen/produktet. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er 
ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. 
 
Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før 
afslutningen af den anbefalede investeringsperiode. Enten kan du ikke indløse før tiden, eller du skal betale store omkostninger 
eller lide et stort tab, hvis du gør det. 
 
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til 
din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får 
tilbage. 
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HVAD SKER DER, HVIS SPI - EJENDOMME A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?  

Din investering er foretaget direkte i produktet. SPI - Ejendomme A/S er blot administrator for selskabet. Din investering er derfor 
ikke afhængig af, om SPI -Ejendomme A/S er i stand til at overholde sin forpligtelser. Produktet er ikke omfattet af nogen 
beskyttelsesordning. 

 
HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?  

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som 
du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. 
 
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle 
strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer 860.000 DKK. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. 
 
Omkostninger over tid 

Investering 860.000 DKK 
Scenarier 

Hvis du indløser efter 
1 år 

Hvis du indløser efter 5 
år 

Hvis du indløser ved udløbet af den 
anbefalede investeringsperiode 10 år 

Samlede omkostninger  
Afkastforringelse (RIY) pr. år 

DKK 281.832 

-32,77% 

DKK 282.349 

-6,57% 

DKK 282.873 

-3,29% 

 
Omkostningernes sammensætning 
Nedenstående tabel viser: 

● hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år 
påvirkes af de forskellige omkostningstyper. 

● betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 
 

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år 

Engangs- 
omkostninger 

Entry- 
omkostninger 

DKK 162.400 

-1,89% 

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din 
investering. Det er det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt 
mindre.  

Løbende  
omkostninger 

Porteføljetransaktions-  
omkostninger 

DKK 50.564 

-0,59% 

Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende 
investeringer i forbindelse med produktet.  

Andre løbende 
omkostninger 

DKK 69.908 

-0,81% 

Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte 
dine investering. 

 

 
HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?  

Dette produkt er beregnet til en investeringsperiode på 10 år. Der er ikke mulighed for at sælge din investering tilbage til selskabet. 
Salg er således alene muligt til andre eksisterende investorer eller en ny investor du selv finder.  

 
HVORDAN KAN JEG KLAGE?  

Enhver klage over produktet, producentens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, kan indgives i skriftlig 
form til SPI - Ejendomme A/S, Næsset 6A, 8660 Skanderborg eller via e-mail til js@spi.dk.  

 
ANDEN RELEVANT INFORMATION  

Informationerne i udbudsdokumentet er det eneste juridisk bindende dokumenter for produktet. For at få fuldstændig information 
omkring produktet og særligt hvad angår produktets karakteristika og risici, bør du læse udbudsdokumentet. Dokumentet kan fås 
ved at kontakte SPI - Ejendomme A/S. 

 


