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Vestjysk Bankredning med betingelser
EU-Kommissionen har godkendt statens redning af Vest-
jysk Bank, men stiller en række betingelser, som skal for-
hindre banken i at udnytte statsstøtten i konkurrencen med 
andre banker indtil udgangen af 2019.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra banken.
Blandt andet kræver kommissionen, at statens aktier i 

banken sælges som planlagt til en investorgruppe.
Derudover pålægges banken en række begrænsninger. 

Bl.a. må banken ikke yde lån uden for Jylland, medmin-
dre kunder stiller sikkerhed og kommer med en markant 
egenfinansiering.

Et andet krav går på, at “banken skal rebalancere sine 
udlån med specifikke grænser for udlån indenfor fast ejen-
dom (25 pct. af totale udlån) og landbrug, jagt, skovbrug og 
fiskeri (samlet 20 pct. af totale udlån).”

Bankens balance må heller ikke vokse i 2017 i forhold 
til 2016. Og i 2018 og 2019 skal bankens balance holde sig 
under henholdsvis 20,3 og 21 mia. kr. 

Den underligges desuden et ”opkøbsforbud og begræns-
ninger på reklameaktivitet.”

I Lemvig er ledelsen af Vestjysk Bank tilfreds med afgø-
relsen: “Banken er tilfreds med, at der er truffet afgørelse i 
sagen, og finder, at de nævnte vilkår er i overensstemmelse 
med bankens aktuelle handlingsplan.” 
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Udviklere scorer stort på byggeboom
 Ejendomsudviklere har kronede dage under byggeopsvin-
get, der især er drevet af boligbyggeriet, skriver Finans. 

Fire af de største ejendomsudviklere har de seneste år 
haft markant fremgang, når det gælder indtjeningen. Med 
overskudsgrader på helt op til 27 pct. i 2016 tjener de langt 
mere på byggeboomet, end entreprenørerne gør.

“Det handler om at spotte de rigtige projekter og gøre 
det på de rigtige tidspunkter,” siger Thomas Frommelt, 
partner og leder af Deloittes branchegruppe for byggeri, 
til Finans.

Skanska har med en overskudsgrad på 26,6 pct. den hø-
jeste overskudsgrad blandt de største ejendomsudviklere 
i 2016. Næst efter Skanska kommer FB Gruppen med en 
overskudsgrad på 17,8 pct., skriver Finans.

Ritzau Finans

Kamp om danskernes forbrugslån
Der bliver kamp om kunderne for de nye platforme, som vil 
sætte sig på formidlingen af det hastigt voksende marked 
for forbrugslån.

I sidste uge skrev Børsen, hvordan en gruppe iværksæt-
tere har lanceret platformen Lendme, og nu fortæller en 
anden virksomhed, at den er klar med en lignende platform 
inden for få uger.

Det er virksomheden AWM Network, som siden 2014 
har sammenlignet renter på forbrugslån via sammenlig-
ningssiden Mikonomi.dk. Her er det dog hidtil kun de vejle-
dende renter på bankernes hjemmesider, som er fremgået.

“Det har hele tiden stået klart for os, at det selvfølgelig 
ikke er den optimale måde for forbrugerne. Det er bedre end 
bare at gå ind på en banks hjemmeside, men det er væsent-
ligt ringere end det næste skridt, som vi nu er på vej med,” 
siger Mark Thorsen, adm. direktør for AWM Network.

AWM Network har nu lavet hjemmesiden Lånio.dk, hvor 
folk kan nøjes med at give deres oplysninger én gang og 
derefter få lånetilbud fra flere banker.
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Af Thomas C. Høie

Danmarks største andels-
forening Hostrups Have 

på Frederiksberg gik i decem-
ber sidste år konkurs efter en 
begæring fra foreningens bank 
Nykredit.

I juni blev ejendommene i 
konkursboet solgt til Heim-
staden Danmark, hvor Ivar 
Tollefsen er største aktionær, 
for 1,7 mia. kr.

“siden Hostrups Have gik 
konkurs, så blev det udleje. 
De, som bor der, har ret til at 
fortsætte som lejere, hvis de 
ønsker det,” siger Ivar Tollef-
sen, som selv er kunde hos bl.a. 
Nykredit.

Hostrups Have, som består af 
680 boliger, havde lån for om-
kring 1,1 mia. kr. og dertil en 
negativ renteswap-aftale på 
900 mio. kr.

“De har været ekstremt 
uheldige eller også har de fået 

dårlige råd. Mange af andels-
foreningerne indgik lange 
rentebindinger lige inden 
finanskrisen,” siger Ivar Tol-
lefsen.

Han forventer, at der vil 
komme nogle andelsboligfor-
eninger til, der går konkurs.

“Det er forfærdelig synd, at 
de gør det, men der er ingen 
grund til, at ikke vi skal købe 
dem. Synderne er sket tidli-
gere, og nogle må købe det 
konkursbo,” siger han.

Bedre konjunkturer 
Advokat og partner i Abel & 
Skovgård Larsen, Torben 
Winnerskjold, har flere sager 
med nødlidende andelsbolig-
foreninger.

“Vi har et par foreninger, hvor 
der er enighed med banker og 
kreditforeninger om, at der 

Tollefsen klar til at købe flere konkursboer

Torben Winnerskjold, advokat 
i Abel og Skovgård Larsen, 
har solgt en stor andelsbolig-
forening i København. PR-foto

Af Thomas C. Høie, Kragerø

Fra den sydnorske by Kra-
gerø kan Ivar Tollefsen på 

en klar dag se over til Danmark 
på den anden side af Skager-

rak.
Siden starten af 

sidste år har den 
norske milliardær 
via selskaberne 
Fredensborg og 

Heimstaden opkøbt køben-
havnske udlejningsboliger 
for 7,3 mia. kr., viser Børsens 
opgørelse. I den norske som-
mervarme forhandler han om 
at købe flere danske boligud-
lejningsejendomme.

“Da jeg begyndte at kigge 
på Danmark for et par år siden 
tænkte jeg, at her er det bil-
ligt,” siger Ivar Tollefsen, som 
ud over at eje ejendomme bl.a. 

er bjergbestiger, rallykører og 
har rekorden for at krydse 
Grønland hurtigst på ski.

Den samlede transaktions-
volumen af boligudlejnings-
ejendomme i hovedstadsom-
rådet har været på godt 28 
mia. i 2016 og hidtil i 2017, 
estimerer erhvervsmæglerfir-
maet Colliers International.

Dermed står ejendomsinve-
storen for omkring hver fjerde 

handel i København, målt efter 
værdi.

“I 2014, da vi købte den før-
ste ejendom i Danmark, havde 
jeg været i københavn to gan-
ge. Dengang syntes jeg, det så 
super ud, og jeg synes fortsat, 
at det ser meget godt ud,” siger 
Ivar Tollefsen.

Da Fredensborg købte sven-
ske Heimstaden i 2005, mente 
han, at Sverige så gunstig ud.

“Nogle gange oplever jeg, 
at dem, der bor i landet selv, 
måske ikke kan se det så let. 
Af og til er det bedre at komme 
udefra,” siger han.

Stærk konkurrence
Ivar Tollefsen startede som 
avisbud, og byggede i 70’erne 
og 80’erne en formue op som 
dj og på diskoteker, inden han 
satsede på boliger i 1994. Iføl-
ge magasinet kapital har Tol-
lefsen en formue på 10 mia. kr.

Fredensborg og Heimsta-
den, samt Heimstaden Bo-
stad, hvor pensionskæmpen 
Alecta er partner sammen 
med Ericsson og Sandviks 
pensionskasser, ejer godt 
30.000 boliger fordelt på Nor-
ge, Sverige og nu Danmark. 

I Danmark har han bl.a. købt 
porteføljer af den svenske fond 
Niam samt Ø-huset i Øresta-
den af Skanska.

“Mange af dem, der har solgt 
i København, vil måske opdage 
efterfølgende, at de solgte for 
tidligt. Niam og andre fonde 
har udløbsdatoer, så for dem er 
det perfekt. Mange har opnået 
en stigning i ejendomsværdi-
erne på 15-30 pct.,” siger Ivar 
Tollefsen, som oplever, at inte-
ressen er steget betydeligt det 
seneste år.
Men det er næsten kun dig, der 
har fået købt?

“Ja, vi er gået en lille tand 
op hele tiden. Hvis man tror på 
det, man gør, skal man orke at 

lægge den sidste pct. på, så 
man kommer i mål.”
Så du har ikke tabt så mange 
budrunder?

“Egentlig ikke. Vi har stort 
set fået alt, vi ville have. For-
skellen er ofte kun 2-3 pct., så 
hvis man skal eje ejendommen 
i ti år og har udviklingsplaner, 
så spiller det en lille rolle, om 
indgangsværdien er 100 eller 
103, men hvis den er 150, så 

Eventyrer satser 7 mia på København-boliger
Ivar Tollefsen er ikke skræmt af bolig-
prisvæksten i København. På halvandet 
år har han købt lejligheder for over  
7 mia. kr. og forhandler om flere storkøb
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Boligprisvækst løfter Ivar Tollefsens formue
Siden 2013 er boliginvestoren Ivar Tollefsens formue mere 
end fordoblet til godt 10 mia. kr., ifølge magasinet Kapital

Kilde: Kapital

Formue (estimat), mia. kr.
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mia. kr. er transaktions- 
volumen af boligudlejnings-
ejendomme i københavn i 

2016 og 2017, ifølge Colliers
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Torben Winnerskjold, advo-
kat, Abel & skovgård larsen

“En medvirkende 
årsag til, at der 
kommer ingen 

eller få konkurser, 
er de gode  

konjunkturer”
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Profil

De første 
penge tjente 
Ivar Tol-
lefsen som 
12-årigt 
avisbud med 
to ruter

Blev rig på disko-
bølgen i 80’erne

Ivar Tollefsen, 
ejer, Fredensborg

Af Thomas C. Høie

Ivar Tollefsen, der startede tomhændet for 56 år siden, 
er Nordens største boliginvestor med en omfattende 

portefølje i Norge, sverige og Danmark.
De første penge tjente han som 12-årigt avisbud med to 

ruter. Da Ivar Tollefsen to år senere udvidede forretningen 
til fire ruter, skulle han stå op kl. 03.30. Det gør han fortsat.

Drivkraften dengang var dynejakker, højtalere og dj-
udstyr, og i midten af 70’erne satsede han på diskoteker, 
bl.a. det mobile koncept rabbit Disco, der blev et hit.

Den første boligudlejningsejen-
dom, på Fredensborg i Oslo, købte 
Tollefsen 1. april 1994:

“Bunden var i oktober 1993, så 
det var en fuldtræffer. Vi købte 20 
lejligheder for 3000 kr. pr. kvadrat-
meter.”

Så købte han endnu en bolig-
ejendom, og så en til. I dag har 
Fredensborg og Heimstaden, 
hvor han er største ejer, samt 
Heimstaden Bostad over 30.000 
lejligheder.

“Jeg er følelsesmæssigt knyttet 
til mange af vores ejendomme,” siger han.

Nordmanden lever efter revolutionære Che Guevaras 
læresætning “Be realistic – do the impossible”. Han har 
deltaget i det prestigefulde ørkenrally rally Dakar samt 
mange klatreekspeditioner, især til Antarktis, men også 
til Afrikas højeste bjerg, kilimanjaro, og Denali i Alaska.

I 2002 satte Ivar Tollefsen og Trond Hilde verdensre-
kord over Grønland på ski med otte dage og ni timer. Da 
nogen gik turen hurtigere i 2015, vendte de tilbage sidste 
sommer og gik fra øst til vest på seks dage og 22 timer.

“Vi måtte tage rekorden tilbage,” siger Ivar Tollefsen.

Foto: Ulrik Hasemann

Af Thomas C. Høie

Hos Home Erhverv, der er 
Danske Banks ejendoms-

mæglerkæde, oplever Claus 
obel Skovgaard “meget stor 
efterspørgsel” efter boligudlej-
ningsejendomme.

“Det gælder både i den gam-
le og den nye bygningsmasse, 
og efterspørgslen kommer fra 
en meget bred skare i forhold 
til tidligere perioder med høj 
efterspørgsel,” siger han.

Det er både professionelle 
investorer fra Danmark, men 
også investorer fra udlandet 
og mange private velhavere 
,der er interesserede i denne 
type ejendomme.

“Der har gennem bl.a. stram-
ninger i lovgivningen været 
flere tiltag, der burde have 
påvirket priserne, men dette 
er endnu ikke slået i gennem,” 
siger han.

En del danske investorer sy-
nes, priserne er blevet meget 
høje, ifølge adm. direktør Pe-
ter Winther i erhvervsmæg-
lerfirmaet Sadolin & Albæk.

“Men der er mange kapi-
talstærke internationale in-
vestorer, som anser både de 
fundamentale faktorer og pris-
fastsættelsen som attraktiv i 
forhold til de internationale 
markeder,” siger han.

Transaktionsaktiviteten på 
markedet for boligudlejnings-
ejendomme i københavn vil 

sætte ny rekord i 2017, vurde-
rer Sadolin & Albæk-chefen:

“Der er næppe plads til 
yderligere markante prisstig-
ninger, og vi tror, at markedet 
vil være følsomt overfor en 
eventuel rentestigning.”

Hvis man laver en nordisk 
sammenligning, hvor man 

ser på hvilket direkte afkast, 
man får, den tekniske kvalitet 
på ejendommene og finan-
sieringsomkostningerne, så 
er København bedre end de 
andre nordiske lande, lyder 
det fra ejendomsinvestor Ivar 
Tollefsen, som ejer Fredens-
borg og Heimstaden.

“I Norge får man en yield (di-
rekte afkast, red.) på 3 pct., og 
så er renten 0,9 pct. og banker-
nes marginer 2,4 pct. I Sverige 
får du den samme yield, mens 
renten er minus 0,5 pct. og må-
ske en margin på 1,5 pct. Og så 
kommer man til fantastiske 
Danmark, hvor der er en yield 
på 3,5 til 4 pct., en cibor-rente 
på minus 0,1 pct. og en margin 
på 0,6 til 0,9 pct.,” siger han.

Mæglere: Meget stor efterspørgsel

pct. skal man typisk betale i 
marginer til svenske banker, 

ifølge ivar Tollefsen
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Tollefsen klar til at købe flere konkursboer

ikke er økonomisk grundlag for 
at fortsætte driften. Disse for-
eninger forventer vi bliver op-
løst ved salg af ejendommene, 
og banker og kreditforeninger 
tager det tab, som der nu må 
komme,” siger han.

Advokaten har været meget 
tæt på at indgive konkursbe-
gæring for tre uger siden i en 
stor  andelsboligforening i Kø-
benhavn Sydvest. I 2015 blev 
den salgsvurderet til ca. 55 
mio. kr., mens den blev solgt 
for 95 mio. kr.

“Det lykkedes i sidste øjeblik 
at sælge ejendommen så godt, 
at alle kreditorer kan betales,” 
siger Torben Winnerskjold.

Efter at Højesteret sidste 
år gav andelsboligforeningen 

Duegården medhold i, at an-
delsboligforeninger kunne gå 
konkurs, har han set et hold-
ningsskifte hos bankerne. 

“Vi har fået rekonstrueret 
flere foreninger, bl.a. Bangs-
bohus, som dermed har kun-
net fortsætte som forening,” 
siger Torben Winnerskjold.

Han tror ikke, at flere for-
eninger vil gå konkurs.

“I lyset af konkurserne i bl.a. 
Duegården, Klostergården og  
Hostrups Have finder man an-
dre og meget bedre måder af 
afvikle foreninger på end gen-
nem konkurs. En medvirkende 
årsag til, at der kommer ingen 
eller få konkurser, er de gode 
konjunkturer,” siger advoka-
ten.

bliver regnestykket helt for-
kert.”

En af de få bekymrende ting 
med København er, at landska-
bet er fladt, så byen kan vokse 
ud i alle retninger, siger han:

“Danmark har tidligere haft 
en evne til at bygge meget.”
Ser du, at det samme sker nu?

“Lige nu er det ikke for me-
get, men det kan ske. Den store 
nøgle for, hvor stort boligbyg-

geri, markedet kan tåle, og 
hvordan boligpriserne udvikler 
sig, er, hvilken finansiering der 
er tilgængelig,” siger han.
Hvor mange lejligheder vil du 
købe i København?

“Det er vanskeligt at sige. 
københavn er jo en stor by. 
Vi ser på det, der kommer, 
og sammenligner med andre 
ting i Sverige og Norge, og kø-
ber det, vi mener er fornuftigt. 

Men jeg tror på, at vi er en god 
del større i København, hvis du 
ser ét eller to år frem.”

thho@borsen.dk

Eventyrer satser 7 mia på København-boliger

Ivar Tollefsen har en 26 fods 
træbåd, som han sejler med 
fra sit sommerhus på en ø ved 
Kragerø – bl.a. til Tollboden 
Restaurant, som han også ejer.  
Foto: Ulrik Hasemann

ivar Tollefsen,  
ejer, Fredensborg

“Hvis man tror  
på det, man gør, 
skal man orke at 
lægge den sidste 
pct. på, så man 
kommer i mål”


