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Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Erhvervsejendomme Tlf. 89 89 79 97 - jberhverv@jyskebank.dk

IrmaByen 12 ApS

Strandvejen 70, 1.

2900 Hellerup

Tilbud om lån
Krydderivej 4, 2610 Rødovre

Tak for din henvendelse om optagelse af lån i ovenstående ejendom.

Vi fremsender lånetilbud:

Låntype: Jyske Fast Rente

Hovedstol: 126.815.000 kr.

Løbetid: 30 år

Afdragsfrihed: 10 år

Du kan læse mere om de vigtigste egenskaber ved lånet i LånGuiden, der er vedlagt

lånetilbuddet.

Europæisk Standardiseret Informationsark (ESIS) opsummerer væsentlig information og

nøgletal for det tilbudte lån. Alle banker og realkreditinstitutter skal give informationerne

om lånet i samme rækkefølge. Du kan bruge ESIS, hvis du har fået flere lånetilbud, som du

gerne vil sammenligne. ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) ses i afsnit 4 i ESIS. Du

finder ESIS bagerst i lånetilbuddet.

Du skal være opmærksom på:
. at renten på lånet ligger fast i hele lånets løbetid, men andre omkostninger ved lånet fx.

bidragssats kan ændres i lånets løbetid.
. at du ikke har aftalt kurssikring, og da kurserne på realkreditlån kan ændre sig, bør du

overveje dette. Læs nærmere om kurssikring i LånGuiden.

kwt
Bilag
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Sådan kommer du videre

Ønsker du at benytte tilbuddet, skal du læse Pantsætnings- og Låneaftalen og det øvrige

materiale. Vedlagt er følgende dokumenter, som bedes udfyldt og underskrevet:

. Pantsætnings- og Låneaftale (aftalen om det specifikke lån, du har valgt og om

pantsætningen af ejendommen).
. Udbetalingsblanket.
. Garantierklæring til brug for forhåndslån (skal udfyldes af bank).
. Erklæring om selvskyldnerkaution.

Lånetilbuddet indeholder også følgende bilag, som er en del af låneaftalen:

. "Bilag - Betingelser og beregninger". Her kan du se de betingelser, der skal være

opfyldt, for at lånet kan udbetales. Her finder du også beregninger vedrørende

lånetilbuddet og fx en betalingsplan for det nye lån.
. Europæisk Standardiseret Informationsark (ESIS).
. LånGuide inkl. Jyske Realkredits almindelige forretningsbetingelser. Oplysningerne i

LånGuiden er standardvilkår, og de gælder for alle lånetilbud. Disse vilkår vil kunne

ændres i lånets løbetid.

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Jeanette Holm eller afdelingen på vores

nedennævnte telefonnummer, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit
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Pantsætnings- og Låneaftale

18
08

Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager)

IrmaByen 12 ApS, cvr-nr. 0039897776, Strandvejen 70, 1., 2900 Hellerup

Korsdalskvarteret ApS, cvr-nr. 0035658912, Strandvejen 70, 1., 2900 Hellerup

Långiver

Jyske Realkredit A/S, cvr. 13409838, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby

Ejendom

Krydderivej 4, 2610 Rødovre

Lånet

Låntype Obligationslån

Låntypen giver mulighed for afdragsfrihed

Hovedstol 126.815.000 kr.

Løbetid 30 år med 4 ydelser pr. år.

Bidragssats pr. termin p.t. 0,1125 % af lånerestgælden, dog min. p.t. 500 kr.

Obligationsrente, papirnavn og fondskode 1 %, 411.E.OA.50 , DK0009397739

Beregningerne i denne aftale er foretaget pr. den 25.09.2019 %,

Yderligere om lånet

Om afdragsfrihed er aftalt 10 år
1Tilbudskurs 99,207

Kursværdi 125.809.357 kr.

Lånerente 1,00 %

Debitorrente 1,00 %

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 1,60 %

Effektiv rente efter skat 1,27 %
21. års ydelse inkl. bidrag før og efter skat 1.838.817 kr. / 1.434.277 kr.

Provenu Bilag pkt. 3

Foreløbigt beløb til udbetaling 125.538.143 kr.

1 Der er taget højde for en kursskæring på 0,2 procentpoint.
2 Den anvendte skattesats er 22 %.
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Pantsætning

Som sikkerhed for lånet skal der tinglyses et pantebrev i nedenstående ejendom. Låntager hæfter over for

Jyske Realkredit både med den pantsatte ejendom og personligt.

Låntager pantsætter ejendommen med sin underskrift på denne Pantsætnings- og Låneaftale.

Pantebrevet tinglyses elektronisk på ejendommens blad i tingbogen og vil afspejle de vilkår, der er beskrevet

i denne aftale. En kopi af det elektroniske Pantebrev kan fåes via email ved henvendelse til Jyske Realkredit.

Matr.nr. Ejerlav.

10AØ Rødovre By, Rødovre

Forudsat prioritetsplan

Pantebrevet skal være med oprykningsret og have den prioritet, der fremgår af prioritetsplanen.

Nyt lån
Tinglyst beløb

126.815.000 kr.Jyske Realkredit, Jyske Fast Rente

Prioriteter, der skal rykke for nyt lån
Tinglyst beløb

2.500.000 kr.Ejerpantebrev

3.680.000 kr.Ejerpantebrev

6.000.000 kr.Ejerpantebrev

6.000.000 kr.Ejerpantebrev

Hvis der er andre lån eller hæftelser, skal de indfries eller rykke for det nye lån.

Respekterede servitutter mv.

De før 29.12.2016 tinglyste servitutter og andre byrder, om disse henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Betingelser for lånets udbetaling

Inden lånet kan udbetales, skal de betingelser, der fremgår af Bilag pkt. 1. være opfyldt.

Lånets øvrige vilkår

For Pantsætnings- og Låneaftalen med bilag og det tinglyste pantebrev gælder også Justitsministeriets

Almindelige betingelser (B), Jyske Realkredits vedtægter og bestemmelser vedtaget i medfør af vedtægterne

herunder Jyske Realkredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne giver blandt andet
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Jyske Realkredit hjemmel til at opkræve gebyrer mm. for ydelser, herunder gebyr for indfrielsestilbud og

indfrielsesafregning. Desuden gælder Låntypevilkår i Långuiden.

Lånet ydes på baggrund af Jyske Realkredits udstedelse af obligationer. Arten af de bagvedliggende

obligationer vil blive oplyst i forbindelse med udbetalingen.

Rente

Renten er fast i lånets løbetid og beregnes af restgælden.

Løbetid

Lånets nøjagtige løbetid kan afvige fra den anførte løbetid. Se Låntypevilkår.

Terminsydelserne

Lånet tilbagebetales som et annuitetslån med kvartårlige terminsydelser. Terminsydelserne vedrører

kalenderkvartalerne og forfalder den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december i det kvartal, som

terminsydelsen vedrører. Sidste rettidige betalingsdag er for tiden den sidste bankdag i forfaldsmåneden.

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter.

Parterne kan aftale, at terminsbetalingerne kan ske efter et andet mønster og med en anden hyppighed.

Bidrag

Sammen med terminsydelsen betales et bidrag. Størrelsen fastsættes af Jyske Realkredit. Bidragssatsen,

minimumsbidraget og det princip, bidraget beregnes efter, kan ændres, jf. Jyske Realkredits almindelige

forretningsbetingelser.

Låntagers opsigelse

Låntager kan når som helst indfri lånet helt eller delvist ved indlevering af obligationer af samme art

(fondskode), som dem, der er udstedt i anledning af lånet til afskrivning på lånets aktuelle restgæld.

Desuden kan lånet helt eller delvist indfries kontant til kurs 100. Dette kræver, at låntager skriftligt har

opsagt lånet over for Jyske Realkredit. Opsigelsen skal være Jyske Realkredit i hænde senest 2 måneder før

udløbet af en terminsperiode. Et beløb, der er opsagt, skal betales samtidigt med terminsydelsen for den

pågældende terminsperiode.



 

18
08

N
T

JF
00

2B
.I

F
D

 /
 0

1.
20

19

Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838

25.09.2019 - Ejd.nr.: 601-707-8964 - Lånnr.: 0041-378-607 - Tilbudsnr.: 2034-311-116 - Side 4

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Erhvervsejendomme Tlf. 89 89 79 97 - jberhverv@jyskebank.dk

Jyske Realkredits opsigelse

Lånet er som udgangspunkt uopsigeligt fra Jyske Realkredits side, men kan opsiges til øjeblikkelig indfrielse

uden varsel, hvis:

Terminsydelser ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag

Bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives

Hvis pantet vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller

for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid

Låntager nægter Jyske Realkredit eller en fuldmægtig for Jyske Realkredit adgang til at efterse pantet

Pantet ikke er behørigt brandforsikret

Ejendommen eller en for pantsikkerheden væsentlig del heraf skifter ejer

Lånet er ydet som forhåndslån, og vilkårene i forhåndslånsgarantien eller i aftalen om tilsvarende

sikkerhed ikke opfyldes

Lånet er ydet på grundlag af urigtige angivelser i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på

værdiansættelsen og kreditvurderingen

Ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til en anvendelse, der ville have medført en anden

belåning. Debitor er forpligtet til at underrette Jyske Realkredit om en sådan ændring af anvendelsen. For

forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgår til endeligt lån

Låntager og/eller andre, der sikrer lånet, ikke inden en frist fastsat af Jyske Realkredit, opfylder Jyske

Realkredits begæring om fremsendelse af materiale til belysning af disses økonomiske forhold, herunder

eksempelvis årsopgørelse og lønsedler, revideret årsregnskab, perioderegnskab, budgetmateriale,

revisionsprotokollater, eller andet lignende materiale

Der planlægges at ske, eller der sker væsentlige ændringer i ejer- og/eller administrationsforholdene i

debitorselskabet, herunder ændringer hvor aktier/anparter og/eller de dertil knyttede stemmer overdrages

til eje, pant eller til sikkerhed, og/eller ændringer som efter kreditors vurdering indebærer, at debitors

samlede engagement skal indberettes til Finanstilsynet eller anden tilsynsmyndighed efter de i den

gældende lovgivning fastsatte grænser for store engagementer. Det samme gælder, hvis der indgås

ejeraftaler el.lign. eller sådanne planlægges indgået, hvis der gennemføres - eller sådanne planlægges

gennemført - ændringer i selskabets vedtægter, som indebærer ændringer i de hidtidige ejeres andel af

kapitalen og/eller stemmerne i selskabet.

Debitorselskabet fusionerer - eller en sådan planlægges gennemført - uanset om det er som ophørende

eller fortsættende selskab, eller der sker spaltning af selskabet

Debitorselskabet indgår i en koncern, og der sker ændringer eller - sådanne planlægges gennemført -

svarende til de ovenfor nævnte i selskabets moderselskab og/eller sidstnævntes moderselskab

I de tilfælde, hvor Jyske Realkredit kan kræve lånet ekstraordinært indfriet helt eller delvist, skal indfrielsen

ske med obligationer som beskrevet ovenfor, eller i henhold til et af Jyske Realkredit udfærdiget

indfrielsestilbud på kontantbasis.
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Omlægning af lån

Hvis lånet ydes til hel eller delvis omlægning af eksisterende lån i ejendommen, og gennemføres

omlægningen - uanset årsag - ikke som forudsat, erklærer låntager sig ved sin underskrift på denne aftale

indforstået med at medvirke til, at den oprindelige panteret retableres, uanset om dette sker gennem

retablering af det oprindelige lån eller tilretning af det nye lån. Låntager giver samtidigt Jyske Realkredit

uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive og tinglyse de nødvendige dokumenter, der er forbundet med

retablering af den oprindelige panteret.

Forudsætning om kundeforhold i Jyske Realkredit og Jyske Bank

Da Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) foretager al rådgivning, vejledning, kontakt og administration af

realkreditlånet, er det en forudsætning, at låntager i hele realkreditlånets løbetid er kunde i Jyske Bank, dog

er det ikke nødvendigt at låntager flytter konti og depoter til Jyske Bank, men Jyske Bank skal have det

fulde overblik over låntagers nuværende engagement med Jyske Realkredit. Låntager skal derfor

underskrive Jyske Banks kundeaftale "Jyske Aftaler" for at få et realkreditlån fra Jyske Realkredit og

samtykker til udveksling af oplysninger fra Jyske Realkredit til Jyske Bank til rådgivningsformål.

Aftale om fællesskab omkring oplysninger

Det er selvstændigt aftalt mellem låntager, Jyske Realkredit og Jyske Bank, at alle oplysninger, låntager

giver til Jyske Realkredit eller Jyske Bank, betragtes som givet både til Jyske Realkredit og til Jyske Bank.

Alle oplysninger betragtes som Jyske Realkredits og Jyske Banks egne oplysninger, på samme måde som

hvis de var givet direkte til Jyske Realkredit eller til Jyske Bank.

Det er også aftalt mellem parterne, at realkreditlånet i relation til lovgivningen om personoplysninger, i

markedsføringsmæssige sammenhænge og i andre sammenhænge, skal betragtes som værende både Jyske

Realkredits og Jyske Banks eget produkt. Disse aftaler betragtes som selvstændige aftaler, der ikke ændrer

på samtykker til videregivelse af oplysninger eller anvendelse af oplysninger, der i øvrigt måtte være givet.

Udveksling af oplysninger imellem Jyske Realkredit og Jyske Bank

Låntager giver sit samtykke til, at Jyske Bank og Jyske Realkredit må udveksle og anvende nedennævnte

oplysninger til rådgivning om selskabernes produkter og ydelser - fx finansielle ydelser, produkter og

løsninger i relation til løbende drift, finansiering, leasing, kreditvurdering og risikostyring/Risk

Management, betalinger, valuta, rente, råvarer, investering, pension og forsikring.

Sædvanlige kundeoplysninger

Indtægts- og formueforhold

Kreditværdighedsoplysninger

Oplysninger, som låntager selv har givet til selskaberne - fx budget- og regnskabsoplysninger

Evt. restancer
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Dato:

Hvis denne aftale kun underskrives af én låntager, og der ikke er samtykke til pantsætningen, erklærer jeg
med min underskrift, at jeg er ugift eller, at ejendommen ikke er omfattet af lov om ægtefællers økonomiske
forhold §6.

IrmaByen 12 ApS Korsdalskvarteret ApS

Undertegnede samtykker til pantsætningen: 

(Underskrift af ikke-låntager, hvis samtykke er
nødvendigt til pantsætningen - fx ægtefælle, der ikke er
medejer)
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Bilag - betingelser og beregninger
Dette bilag indeholder vigtig information om låneoptagelsen. Her står, hvilke betingelser der skal være

opfyldt for at lånet kan udbetales, og hvilke forudsætninger og beregninger der ligger til grund for

oplysningerne i Låneaftalen.

1. Betingelser for lånets udbetaling

Lånetilbuddet er gyldigt til den 25.03.2020 medmindre andet aftales. Det betyder, at lånet skal være udbetalt

inden denne dato.

Jyske Realkredit kan udbetale det nye lån, når nedennævnte betingelser er opfyldt, herunder at Jyske

Realkredit har modtaget og godkendt alle de ønskede dokumenter.

Tinglyst pantebrev eller bankgaranti for tinglyst pantebrev.

Underskrevet Aftale om TinglysningsService eller underskrevet Udbetalingsblanket.

Underskrevet Pantsætnings- og Låneaftale.

Vedlagte Erklæring om selvskyldnerkaution.

Dokumentation for endeligt tinglyst skøde til Irmabyen 12 ApS, cvr. nr. 39897776, herunder

dato/løbenummer.

Garantierklæring (forhåndslån)

Forhåndslånsgarantien kan frigives, når nedennævnte betingelser er opfyldt, herunder at Jyske Realkredit

har modtaget og godkendt de nævnte dokumenter. I modsat fald kan Jyske Realkredit kræve lånet indfriet

eller nedbragt, jf. forhåndslånsgarantierklæringen.

Byggearbejdet skal være udført som forudsat af Jyske Realkredit. Du bedes kontakte os, når ejendommen

kan besigtiges. Ifølge lovgivningen skal ejendommen værdiansættes på ny, når byggearbejdet er færdigt. Det

kan betyde en reduktion af lånet.

Tinglyst anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder, hvoraf fordelingstal og ejerlejlighedsnummer

fremgår.

Materialebeskrivelse.
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Byggetilladelse incl. byggeandragende vedrørende det planlagte byggeri.

Rateplan og byggebudget.

Ibrugtagningstilladelse.

Oplysning om P-pladser og friarealer.

Brandpolice med fuld- og nyværdidækning af 4.740 m2 fordelt på i alt 44 boliger.

Dokumentation for driftsudgifternes fordeling og størrelse på det maksimale anvendte niveau.

Opdateret BBR-ejermeddelelse efter endt byggeri.

Pant i depot nr. 5061 302798. Depotet indeholder 1.498.500 stk. Coloplast B-aktier.

Pant i sikringskonto nr. 5061 1022117.

2. Andre vigtige oplysninger

Uanset det i Pantsætnings- og Låneaftalen anførte, gælder de begrænsninger i indfrielsesmulighederne mtalt

i LånGuiden, såfremt lånet udbetales til en kurs over 100, for Kort Garantilån dog 102.

Hvis lånet udbetales, inden byggearbejdet er gennemført, skal ejendommen, som nævnt ovenfor, vurderes,

når byggearbejdet er gennemført. Hvis ejendommen ved denne vurdering ikke har den af Jyske Realkredit

forudsatte værdi, vil lånet skulle nedbringes. Du skal være opmærksom på, at også den generelle

prisudvikling på fast ejendom kan medføre en lavere værdi og dermed resultere i, at lånet forlanges delvis

nedbragt.

Nærværende Pantsætnings- og Låneaftale omfatter pant i det/de matr. nr., som er oplyst af jer. Vi beder jer

om at kontrollere, om matr.nr. er anført korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, beder vi jer om at sende

dokumentation på hvilke matr. nr., som er omfattet af ejendommen (f.eks. efter matrikulære ændringer), så

vi kan udarbejde en ny korrekt Pantsætnings- og Låneaftale. Hvis pantebrevet ikke tinglyses på alle de

korrekte matr. nr., og der efterfølgende skal tilføjes yderligere matr. nr. til pantet, udløser dette ny

tinglysningsafgift af hele pantebrevet. Omkostningen hertil skal betales af pantstiller/låntager.

Som supplement til bestemmelserne om prisændringer i Jyske Realkredits almindelige

forretningsbetingelser er det mellem parterne aftalt, at såfremt låntager ophører med at have den
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væsentligste del af sit bankengagement hos Jyske Bank, er Jyske Realkredit berettiget til at ændre de

bidragssatser mv., som er gældende i forhold til låntager. Dette gælder, uanset hvilken prisaftale parterne i

øvrigt måtte have indgået. Ændringen skal varsles mindst 6 måneder før, ændringen skal gælde.

Vi viser beløb i hele kroner. Det kan medføre ubetydelige unøjagtigheder i sammentællinger og lignende.
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3. Beregning af provenu ved optagelse af nyt lån

Beregningerne er foretaget den 25.09.2019 og baseret på foreløbige kurser/satser. Ved beregning af de

oplyste tal er det forudsat, at renteniveauet og bidragssatsen er uændrede efter førstkommende

rentefastsættelse. Det endelige resultat kendes først ved lånets udbetaling.

Hovedstol på nyt Jyske Fast Rente 126.815.000 kr.

Kursværdi af nyt lån til kurs 99,207 1 125.809.357 kr.

- Omkostninger til Jyske Realkredit

Stiftelsesprovision 75.000 kr.

Lånoptagelse 7.500 kr.

Kurtage 188.714 kr. 271.214 kr.

= Forventet provenu af nyt lån 125.538.143 kr.

1) Der er taget højde for en kursskæring på 0,2 procentpoint.

Omkostningerne til Jyske Realkredit bliver modregnet ved lånets udbetaling, når lånet afregnes kontant.

Beregningen tager ikke højde for eventuelle udgifter til indfrielse af lån samt andre udgifter til rådgivning og

ekspedition, der kan opstå ved etablering af lånet.

Beregning af det beløb, hvoraf der skal betales procentuel tinglysningsafgift (1,45%)

Pålydende, nyt lån 126.815.000,00 kr.

- Overført afgift, indfriede lån 0,00 kr.

Afgiftspligtigt beløb 126.815.000,00 kr.
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4. Betalingsplan

Termin/år Ydelse før Ydelse efter Renter og Afdrag, Restgæld,
skat, kr. skat, kr. bidrag, kr. kr. kr.

*09.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 126.815.000,00

*12.2019 489.685,10 381.954,38 489.685,10 0,00 126.815.000,00

*03.2020 459.704,38 358.569,42 459.704,38 0,00 126.815.000,00

*06.2020 459.704,38 358.569,42 459.704,38 0,00 126.815.000,00

Pr. år:

*2019 489.685,10 381.954,38 489.685,10 0,00 126.815.000,00

*2020 1.838.817,52 1.434.277,68 1.838.817,52 0,00 126.815.000,00

**2021 3.743.408,69 3.341.919,14 1.824.952,55 1.918.456,14 124.896.543,86

**2022 3.764.871,80 3.369.580,79 1.796.777,34 1.968.094,46 122.928.449,40

**2023 3.788.231,76 3.399.301,81 1.767.863,46 2.020.368,30 120.908.081,10

**2024 3.813.677,84 3.431.280,19 1.738.171,12 2.075.506,72 118.832.574,38

**2025 3.841.460,00 3.465.775,55 1.707.656,60 2.133.803,40 116.698.770,98

**2026 3.871.850,74 3.503.070,93 1.676.271,88 2.195.578,86 114.503.192,12

**2027 3.905.157,29 3.543.485,22 1.643.963,98 2.261.193,31 112.241.998,81

**2028 3.941.784,27 3.587.436,01 1.610.673,90 2.331.110,37 109.910.888,44

**2029 3.982.144,48 3.635.350,61 1.576.335,80 2.405.808,68 107.505.079,76

**2030 4.026.747,10 3.687.754,33 1.540.876,28 2.485.870,82 105.019.208,94

**2031 4.076.234,40 3.745.307,68 1.504.212,45 2.572.021,95 102.447.186,99

**2032 4.131.355,09 3.808.780,10 1.466.249,96 2.665.105,13 99.782.081,86

**2033 4.193.013,92 3.879.100,06 1.426.881,19 2.766.132,73 97.015.949,13

**2034 4.262.345,43 3.957.429,37 1.385.982,08 2.876.363,35 94.139.585,78

**2035 4.340.736,91 4.045.187,08 1.343.408,33 2.997.328,58 91.142.257,20

**2036 4.429.926,73 4.144.148,73 1.298.990,92 3.130.935,81 88.011.321,39

**2037 4.532.227,60 4.256.671,26 1.252.528,84 3.279.698,76 84.731.622,63

*2038 6.400.538,44 6.135.706,83 1.203.780,07 5.196.758,37 79.534.864,26

2039 8.158.711,78 7.913.404,03 1.115.035,24 7.043.676,54 72.491.187,72

2040 8.126.896,18 7.904.142,16 1.012.518,29 7.114.377,89 65.376.809,83

2041 8.094.761,22 7.894.787,31 908.972,32 7.185.788,90 58.191.020,93

2042 8.062.303,70 7.885.338,57 804.386,99 7.257.916,71 50.933.104,22

2043 8.029.520,39 7.875.794,97 698.751,89 7.330.768,50 43.602.335,72

2044 7.996.408,03 7.866.155,60 592.056,49 7.404.351,54 36.197.984,18

2045 7.962.963,29 7.856.419,47 484.290,10 7.478.673,19 28.719.310,99

2046 7.929.182,84 7.846.585,59 375.442,01 7.553.740,83 21.165.570,16

2047 7.895.063,33 7.836.653,04 265.501,35 7.629.561,98 13.536.008,18

2048 7.860.601,34 7.826.620,77 154.457,14 7.706.144,20 5.829.863,98

2049 5.872.163,99 5.862.857,98 42.300,01 5.829.863,98 0,00

I alt 163.362.791,20 155.322.277,24 36.547.791,20 126.815.000,00



 

N
G

JF
00

4b
.I

F
D

 /
 0

1.
20

19

Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838

25.09.2019 - Ejd.nr.: 601-707-8964 - Lån.nr.: 0041-378-607 - Tilbudsnr.: 2034-311-116 - Side 6

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Erhvervsejendomme Tlf. 89 89 79 97 - jberhverv@jyskebank.dk

* Der er afdragsfrihed i hele eller en del af den pågældende periode.

Om afdragsfrihed er aftalt:

Perioder:

25.09.2019 - 31.12.2020

01.04.2021 - 30.06.2021

01.10.2021 - 31.12.2021

01.04.2022 - 30.06.2022

01.10.2022 - 31.12.2022

01.04.2023 - 30.06.2023

01.10.2023 - 31.12.2023

01.04.2024 - 30.06.2024

01.10.2024 - 31.12.2024

01.04.2025 - 30.06.2025

01.10.2025 - 31.12.2025

01.04.2026 - 30.06.2026

01.10.2026 - 31.12.2026

01.04.2027 - 30.06.2027

01.10.2027 - 31.12.2027

01.04.2028 - 30.06.2028

01.10.2028 - 31.12.2028

01.04.2029 - 30.06.2029

01.10.2029 - 31.12.2029

01.04.2030 - 30.06.2030

01.10.2030 - 31.12.2030

01.04.2031 - 30.06.2031

01.10.2031 - 31.12.2031

01.04.2032 - 30.06.2032

01.10.2032 - 31.12.2032

01.04.2033 - 30.06.2033

01.10.2033 - 31.12.2033

01.04.2034 - 30.06.2034

01.10.2034 - 31.12.2034

01.04.2035 - 30.06.2035

01.10.2035 - 31.12.2035

01.04.2036 - 30.06.2036

01.10.2036 - 31.12.2036

01.04.2037 - 30.06.2037
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01.10.2037 - 31.12.2037

01.04.2038 - 30.06.2038

Den anvendte skattesats er 22 %.

Jyske Realkredit tager forbehold for ændring af bidrag og dermed for ændring af fremtidige

terminsbetalinger.
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Jyske Realkredit

Klampenborgvej 205

2800 Kgs. Lyngby

Udbetalingsblanket

Sendes til

Låntager

IrmaByen 12 ApS

Korsdalskvarteret ApS

Ejendom

Krydderivej 4, 2610 Rødovre

10AØ Rødovre By, Rødovre

Hovedstol:

Låntype:

Løbetid:

Rente:

126.815.000,00 kr.

Jyske Fast Rente

30 år

1 %

Om afdragsfrihed er aftalt

Antal år: 10

Perioder

25.09.2019-31.12.2020

01.04.2021-30.06.2021

01.10.2021-31.12.2021

01.04.2022-30.06.2022

01.10.2022-31.12.2022

01.04.2023-30.06.2023

01.10.2023-31.12.2023

01.04.2024-30.06.2024

01.10.2024-31.12.2024

01.04.2025-30.06.2025

01.10.2025-31.12.2025

01.04.2026-30.06.2026

01.10.2026-31.12.2026

01.04.2027-30.06.2027
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01.10.2027-31.12.2027

01.04.2028-30.06.2028

01.10.2028-31.12.2028

01.04.2029-30.06.2029

01.10.2029-31.12.2029

01.04.2030-30.06.2030

01.10.2030-31.12.2030

01.04.2031-30.06.2031

01.10.2031-31.12.2031

01.04.2032-30.06.2032

01.10.2032-31.12.2032

01.04.2033-30.06.2033

01.10.2033-31.12.2033

01.04.2034-30.06.2034

01.10.2034-31.12.2034

01.04.2035-30.06.2035

01.10.2035-31.12.2035

01.04.2036-30.06.2036

01.10.2036-31.12.2036

01.04.2037-30.06.2037

01.10.2037-31.12.2037

01.04.2038-30.06.2038

Udbetalingsinstruks

Lånet ønskes udbetalt hurtigst muligt

Udbetaling i henhold til kursaftale pr.

Udbetalingen skal afvente nærmere instruks

Andet

Overførsel til Reg.                                  Konto

Overførsel til VP-kontonr
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Indfrielsesinstruks

Lån i Jyske Realkredit, der er forudsat indfriet, ønskes modregnet i låneudbetalingen

Lån i Jyske Realkredit indfries ved kursaftale pr.

Lån i Jyske Realkredit indfries ved

Garanti/indeståelse

Indeståelse for annullering

af følgende retsanmærkninger:

Garantistiller afgiver følgende garanti/indeståelse (se Vilkår for  pantebrevsgaranti og indeståelser)

Pantebrevsgaranti

Indeståelse for opfyldelse af følgende betingelser:

Dokumenter mv.

Til brug for udbetalingen vedlægges

Underskrevet Låneaftale og dokumentation for tinglyst elektronisk pantebrev, herunder dato/løbenummer. 

Andet

Fuldmagts-/transporthaver substituerer hermed:

Dato Underskrift(er)

Låntager(ne) giver hermed

Fuldmagt/Transport 

eller hvem denne måtte sætte i sit sted

Fuldmagt til at modtage og kvittere for ovennævnte lån

Transport i provenuet af ovennævnte lån til sikkerhed for hvad jeg/vi nu eller senere skylder 

transporthaver

Fuldmagten/transporten ønskes noteret (gebyr vil blive medregnet/opkrævet ved låneudbetalingen)

Afsender/garantistillers stempel og underskrifter
Dato Pengeinstituttets reg.nr.

Låntager(e)s underskrift(er)
Dato Underskrift(er)

Reference
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Notering af fuldmagt/transport

Noteret, den

Jyske Realkredit

Da Jyske Realkredit udbetaler lån mod pant i den

på side 1 anførte ejendom, inden der foreligger

tinglyst pantebrev, erklærer garantistiller:

1 at det elektroniske pantebrev er underskrevet af

debitor og er/eller uden unødig ophold vil blive

sendt til tinglysning,

2 at dokumentation for endelig tinglyst elektronisk

pantebrev herunder dato/løbenummer samt

underskrevet Låneaftale vil blive sendt til Jyske

Realkredit. Hvis det elektroniske pantebrev er

lyst med retsanmærkninger, som Jyske 

Realkredit ikke kan acceptere, kan frigivelse af

garantien kun finde sted,

hvis der afgives en sædvanlig indeståelse  for

sletning af retsanmærkninger.

Endvidere indestår garantistiller for opfyldelse af

de på side 1 anførte betingelser.

Hvis nævnte forhold ikke er bragt i orden inden 3

måneder fra udbetalingsdatoen, indestår

garantistiller som kautionist og selvskyldner for, at

det anførte lån på anfordring vil blive indfriet. Der

henvises til særlige indfrielsesvilkår i pantebrevet.

Vilkår for pantebrevsgaranti og indeståelser
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Jyske Realkredit

Klampenborgvej 205

2800 Lyngby

Garantierklæring Forhåndslån

Sendes til

Ejendomsoplysninge

Matrikelbetegnelse 10AØ Rødovre By, Rødovre

Beliggenhed Krydderivej 4, 2610 Rødovre

Låntager(e)

IrmaByen 12 ApS

Korsdalskvarteret ApS

I anledning af, at Jyske Realkredit har bevilget forhåndslån i ovennævnte ejendom, afgiver undertegnede

følgende garantierklæring:

Vi garanterer indtil lånet overgår til endeligt lån som selvskyldnerkautionist for,

at forpligtelserne ifølge pantebrevet opfyldes,

at eventuelle forfaldne terminsydelser på lån hos Jyske Realkredit i samme ejendom betales, og

at eventuel berammet tvangsauktion begæret på grundlag af ikke-betalte ydelser på foranstående rettigheder

afværges.

Endvidere garanterer vi som selvskyldnerkautionist for lånets indfrielse, når Jyske Realkredit fremsætter

anmodning herom,

hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter lånets udbetaling, eller

hvis det ikke inden 2 år fra lånets udbetaling godtgøres, at byggearbejderne er afslutttet på lovlig vis, eller

hvis ejendommen efter afslutningen af byggearbejderne ikke frembyder den efter Jyske Realkredits

vurdering fornødne sikkerhed under hensyntagen til de lånegrænser, der var gældende på tilbudstids-

punktet, og de vilkår, der var indeholdt i tilbudet eller

hvis de betingelser, der i henhold til lånetilbudet skal opfyldes, inden forhåndslånsgarantien kan frigives,

ikke er opfyldt.

Hovedstol: 126.815.000,00 kr. 30-årigt 1 % Jyske Fast Rente
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Garantien kan opsiges af os med 3 måneders varsel, og i så fald garanterer vi som selvskyldnerkautionist

for, at lånet inden denne frist vil blive indfriet.

Garantien omfatter eventuelle restancer på lånet og samtlige omkostninger i forbindelse med en

retsforfølgning mod pantet, eller i forbindelse med indfrielse af lånet.

Garantistillers stempel og underskrifter

Dato Pengeinstituttets reg.nr.

Reference
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Erklæring om selvskyldnerkaution
Til sikkerhed over for Jyske Realkredit A/S (Jyske Realkredit) indestår undertegnede

Kautionist

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Erik Ludvig Find

Sofievej 19

2900 Hellerup

CPR-nr.: 080379-2151

som solidarisk hæftende selvskyldnerkautionist for opfyldelsen af enhver forpligtelse som

Låntager

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

IrmaByen 12 ApS

Strandvejen 70, 1.

2900 Hellerup

CVR-nr.: 0039897776

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Korsdalskvarteret ApS

Strandvejen 70, 1.

2900 Hellerup

CVR-nr.: 0035658912

har påtaget sig over for Jyske Realkredit for så vidt angår følgende lån

Lånenr. Hovedstol Løbetid Låntype

0041-378-607 126.815.000,00 kr. 30 Obligationslån

Kautionsforpligtelsen ophører, når lånets nominelle restgæld inklusive eventuelle restancer er indfriet.

Kautionsforpligtelsen omfatter betaling af de fulde terminsydelser og andre forfaldne beløb, herunder lånets

hovedstol, hvis det kræves indfriet, samt morarenter, gebyrer og andre omkostninger - herunder eventuelle

omkostninger i forbindelse med nødvendig retsforfølgning.

Hvis låntager misligholder forpligtelserne over for Jyske Realkredit, kan Jyske Realkredit straks efter sidste

rettidige betalingsdag forlange, at kautionisten på anfordring betaler det beløb, som låntager skulle have

betalt.

Jyske Realkredit er berettiget til uden samtykke fra kautionisten at yde henstand med terminsbetalinger,
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ligesom Jyske Realkredit og låntager kan aftale ændringer på lånet som fx bevilling eller ændring af

afdragsfrie perioder og/eller ændring af fastrenteperiodens længde, hvis der i låneaftalen er hjemmel til

sådanne ændringer.

Hvis låntager kommer under bobehandling, er Jyske Realkredit, indtil fuld dækning er opnået, berettiget til

at oppebære dividende af sit samlede tilgodehavende. Jyske Realkredit har dermed krav på dividende af

krav, der måtte tilkomme kautionisten i kraft af dennes regresret over for låntager, hvad enten regreskravet

er opstået før eller efter bobehandlingens begyndelse.

For denne kautionserklæring gælder Jyske Realkredits vilkår for supplerende sikkerhed på

Erhvervsområdet, som undertegnede har modtaget samtidigt med denne kautionserklæring.

Ethvert krav under denne kaution kan tvangsfuldbyrdes i henhold til Retsplejelovens § 478.

Enhver tvist om denne kaution skal afgøres efter dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Retten i

Lyngby som 1. instans.

Dato:

Som selvskyldnerkautionist:

Erik Ludvig Find
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Jyske Realkredits vilkår for supplerende sikkerhed på Erhvervsområdet

Vilkårenes anvendelsesområde

Disse vilkår finder anvendelse for Jyske Realkredits sikkerheder udover realkreditpant i fast ejendom i det

omfang, vilkårene ikke er fraveget i en individuel aftale. Vilkårene gælder uanset om sikkerhedsstillelsen er

benævnt pantsætning, transport, kaution el. lign.

Pantsætningens omfang

Jyske Realkredits pantesikkerhed omfatter til enhver tid det, der træder i stedet for det pantsatte, herunder

forsikrings- og erstatningssummer, ekstraordinære afdrag og lignende. Det samme gælder det pantsattes

afkast, fx renter, udbytte, tegningsrettigheder, fondsaktier og lignende, lejeindtægter, bonus af

livsforsikringspolicer og ordinære afdrag. Jyske Realkredit kan dog vælge at stille afkastet til pantsætters

disposition.

Ved pantsatte ejerpantebreve omfatter pantsætningen indtil 5 års forfaldne renter. Dette har den

retsvirkning, at maksimum for sikkerheden i henhold til ejerpantebrevet successivt opskrives med den i

ejerpantebrevet nævnte rentesats beregnet af ejerpantebrevets hovedstol pr. år.

Jyske Realkredits rettigheder og pligter som panthaver

Jyske Realkredit kan udøve alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, uanset gælden er forfalden eller

ej, fx modtage og kvittere for alle beløb ifølge det pantsatte og opsige, inddrive, kvittere og transportere

pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre. Dette gælder også, selvom pantsætter er gået

konkurs, trådt i likvidation eller lignende. Ved udøvelsen af disse rettigheder er dette dokument legitimation

for Jyske Realkredit, også i forhold til offentlige myndigheder som fx tinglysningsmyndigheder og

offentlige registre i ind- og udland.

Som panthaver har Jyske Realkredit ret til at bruge afkastet af de pantsatte effekter til nedbringelse af

sikrede engagementer. Jyske Realkredit har dog ikke pligt til det, heller ikke i forhold til meddebitorer,

kautionister eller pantsættere.

Som panthaver kan Jyske Realkredit for pantsætters regning altid deltage i alle møder om det pantsatte og

på disse møder træffe bindende beslutninger på pantsætters vegne. Det er blandt andet relevant ved pant i

fast ejendom, i pantebreve, i løsøre og ved transport i fordringer. Møderne kan være af enhver art som fx

møder om udlæg, auktion, konkurs, rekonstruktion og lignende skridt i forbindelse med kreditorforfølgning.

Pant i aktier, anparter og andre stemmebærende ejerandele

Jyske Realkredit kan på grundlag af denne aftale meddele pantsætter, at JyskeRealkredit midlertidigt ønsker

at udøve stemmeretten og andre ejerrettigheder, indtil Jyske Realkredit giver pantsætter meddelelse om, at 



 

N
T

JF
0

1
1

B
.I
F

D
 /
 0

1
.2

0
1

9

Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838

25.09.2019 - Ejd.nr.: 601-707-8964 - Side 4

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Erhvervsejendomme Tlf. 89 89 79 97 - jberhverv@jyskebank.dk

stemmeretten igen tilkommer pantsætter. Denne ret for Jyske Realkredit til at udøve stemmeretten efter 

meddelelse til pantsætter gælder, uanset om stemmeretten udspringer af vedtægter, lovgivning,

aktionæroverenskomst eller andet retsgrundlag. Gennem meddelelsen overgår stemmeretten til Jyske

Realkredit. Som dokumentation for stemmeretten skal Jyske Realkredit fremvise denne aftale og en kopi af

meddelelsen.

Ved enhver vedtægtsændring, der forringer de pantsatte aktiers/anparters værdi, fx ændringer i

kapitalforhold, aktieklasser (lighedsgrundsætning) eller omsættelighed, tilkommer stemmeretten på de

pantsatte aktier eller anparter umiddelbart Jyske Realkredit, uden at denne behøver at afgive erklæring

herom til aktionæren/anpartshaveren eller selskabet. 

Jyske Realkredits panteret omfatter til enhver tid enhver udlodning af ordinært eller ekstraordinært udbytte

og enhver udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærer, anpartshavere eller

disses stedfortrædere.

Frigivelse og ombytning af pant

Jyske Realkredit kan beslutte, om ombytning af pantsatte aktiver eller kontant betaling til frigivelse af

pantsatte aktiver kan accepteres, og Jyske Realkredit kan altid nægte dette, indtil det sikrede engagement er

fuldt tilbagebetalt.

Jyske Realredit kan kræve udgifter til varetagelse af sine interesser som panthaver, herunder eventuelt

udlæg til forsikringspræmier, særskilt betalt af låntager og/eller pantsætter. 

Oplysningspligt

Pantsætter skal straks give Jyske Realkredit besked om alle forhold, som har betydning for Jyske

Realkredits ret over det pantsatte, fx hvis pantsætter bliver bekendt med indkaldelser til auktionsmøder,

proklamaer, ejendomsoverdragelser og lignende.

Fuldmagt

Ved pant i fast ejendom giver pantsætter Jyske Realkredit ret til at bruge alle tilgængelige oplysninger om

den pantsatte ejendom, fx fra realkreditinstitutter, andre kreditorer med pant i ejendommen eller offentlige

myndigheder. Oplysningerne vil blive brugt til Jyske Realkredits egen behandling af låntagers engagement.

Fyldestgørelse 

Jyske Realkredit har ret til at realisere de stillede sikkerheder, hvis disse forringes eller trues som følge af

fald i pantets værdi eller af anden årsag. Inden Jyske Realkredit tager skridt til fyldestgørelse, skal Jyske

Realkredit, medmindre pantsætterens bopæl er ubekendt, med 8 dages varsel opfordre denne til enten at

indfri lån/kreditter, eller at stille yderligere sikkerhed, som Jyske Realkredit kan godkende. Det nævnte 
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varsel kan dog fraviges, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Det, der er 

pantsat, og hvad der måtte træde i stedet derfor, kan realiseres på den måde, som Jyske Realkredit finder

hensigtsmæssig. Det kan også ske ved underhåndssalg. Jyske Realkredit vil så vidt muligt give pantsætteren

lejlighed til at tage stilling til den realisationsmåde, som vælges.

Pantsatte fordringer kan inddrives af Jyske Realkredit, efterhånden som de forfalder. 

Hæftelsens omfang

Enhver kautionist og ethvert pant, herunder pant stillet af tredjemand, hæfter indbyrdes og sammen med

låntageren solidarisk for ethvert krav - fx:

1.      Lån med tillæg af renter, gebyrer og lignende. Hertil kommer ubetalte afdrag og renter, fx morarenter,

kurtage og lignende heraf. Morarente beregnes af hele det skyldige beløb

2.      Krav opstået som følge af, at låntager har påtaget sig kautionsforpligtelse(r) over for Jyske Realkredit

3.      Krav opstået som følge af aftaler om kurssikring, herunder omkostninger som følge af låntagers

misligholdelse af sådanne aftaler

4.      Inkasso- og sagsomkostninger, fogedgebyr mv. ved inddrivelse af ethvert krav hos låntager 

5.      Øvrige omkostninger forbundet med Jyske Realkredits ydelser, som fx tinglysningsafgifter 

6.      Kravet, opgjort under pkt. 1-5, tillægges løbende morarente fra det tidspunkt, kravet rettes mod den

pågældende kautionist og/eller tredjemandspantsætter. Satsen for misligholdelsesrente oplyses på

forlangende og fremgår desuden af Jyske Realkredits prisoversigt 

Den solidariske hæftelse ophører, når der er sket fuld indbetaling fra de øvrige forpligtede. 

Påtager en kautionist sig at stille sikkerhed for samme gæld, eller for dele af den gæld, som

kautionsforpligtelsen dækker, kan både pant og kaution gøres gældende som supplerende sikkerheder. 

Jyske Realkredit må give låntager henstand med betalinger. Ingen kautionist eller tredjemandspantsætter

skal give deres samtykke, men har krav på en meddelelse fra Jyske Realkredit, hvis det sker. I modsat fald

nedsættes deres forpligtelser over for Jyske Realkredit, i det omfang de kan dokumentere, at henstanden har

medført væsentlige tab for dem.

Pantsætning, foretaget af tredjemand, medfører kun personligt gældsansvar (svarende til kaution), hvis der

indgås en særlig aftale herom.

Jyske Realkredit bevarer sine krav mod en kautionist og en tredjemandspantsætter, selvom Jyske Realkredit

undlader at foretage anmeldelse i en (med-)kautionists bo.
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Når de har indfriet deres forpligtelse fuldstændigt, og Jyske Realkredits fulde tilgodehavende hos låntager er

indfriet, har en kautionist eller tredjemandspantsætter

-   indtrædelsesret i pant stillet af låntager i det omfang, dette er muligt i henhold til de almindelige regler om

indtrædelsesret i realkreditpant

-   indtrædelsesret i de af en tredjemandspantsætter over for Jyske Realkredit stillede sikkerheder

-   indbyrdes regres til øvrige kautionister

De har dog ikke indtrædelsesret eller indbyrdes regres, hvis:

-   andet er aftalt i det enkelte tilfælde 

-   de ikke kendte til panteretten eller øvrige kautioner, da de påtog sig deres forpligtelse

Jyske Realkredit vælger, hvilken del af det sikrede engagement provenu fra pant og indbetalinger fra

kautionisten afskrives på. 

Jyske Realkredit kan straks søge sig fyldestgjort for hele fordringen hos enhver kautionist eller i et hvert

pant, når den gæld, der er kautioneret for eller stillet sikkerhed for, er forfalden til betaling.

Kommer låntager, kautionist eller pantsætter under bobehandling, tvungen eller frivillig, har Jyske

Realkredit ret til at få dividende af sit fulde krav, indtil gælden er helt indfriet. Denne ret gælder også

dividende af det regreskrav, som en kautionist eller tredjemandspantsætter eventuelt har eller måtte få, hvad

enten regreskravet er blevet aktuelt før eller efter, at bobehandlingen er begyndt.

Frigivelse af kautionisten eller pantsætteren får først virkning, når denne har modtaget skriftlig meddelelse

om dette fra Jyske Realkredit. Omstødes indbetalinger senere, opretholdes kautionistens eller pantets

hæftelse dog, uanset denne meddelelse. 
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Europæisk Standardiseret Informationsark (ESIS)

Dette dokument blev udarbejdet for IrmaByen 12 ApS og Korsdalskvarteret ApS den 25.09.2019.

Dette dokument blev udarbejdet ud fra de oplysninger, som du hidtil har givet, og ud fra de i øjeblikket

gældende betingelser på finansmarkedet.

Nedennævnte oplysninger er gyldige indtil 25.03.2020 med undtagelse af renten og andre omkostninger,

der kan ændre sig afhængigt af markedsbetingelserne.

1. Långiver

Jyske Realkredit

Telefon 45 93 45 93

Klampenborgvej 205

2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr 13409838

2. Kreditformidler

Jyske Bank A/S 

Telefon 89899660 

Østergade 4 

8000 Aarhus C

Vi anbefaler dig ikke noget bestemt lån. Baseret på dine svar på en række spørgsmål, giver vi dig

imidlertid information om dette lån, så du kan træffe dit eget valg.

Kreditformidler modtager ikke aflønning fra kreditgiver for at formidle denne kreditaftale.

3. Hovedtrækkene ved lånet

Lånebeløb og -valuta (efter fradrag af engangsomkostninger): 123.697.603,01 DKK

Lånets hovedstol: 126.815.000,00 DKK

Lånets løbetid: 30 år.

Lånet er et obligationslån, som har fast rente i hele lånets løbetid og er konverterbart. Der er tilknyttet

afdragsfrie perioder til lånet.
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Obligationslånet tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Lånet afvikles - bortset fra de afdragsfrie

perioder - over lånets løbetid med en ydelse, der udgør en fast procentdel af hovedstolen.

Ydelsen består - foruden rente og afdrag - af bidrag (p.t. 0,45 % om året) der beregnes af den til enhver tid

værende restgæld på lånet, dog minimum p.t. 2.000,00 DKK. Bidragets størrelse og beregningsmetoden

kan ændre sig i lånets løbetid.

Første og sidste terminsydelse kan afvige fra størrelsen af den i punkt 6 nævnte ydelse.

Lånet har afdragsfrie perioder. Den første ydelse efter første afdragsfrie periodes ophør vil blive

1.412.883,96 DKK.

I afdragsfrie perioder betales kun renter og bidrag. Derfor vil terminsydelsen stige, når en afdragsfri

periode ophører.

Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån til finansiering af den restgæld, der måtte være ved

lånets udløb.

Pålydende rente er 1 % om året. Det svarer til en debitorrente på 1 % om året. Renten er fast i lånets løbetid

og beregnes af den til enhver tid værende restgæld.

Samlet beløb, der skal tilbagebetales:

Det samlede beløb, der skal betales i lånets løbetid (inkl. betaling af lånets hovedstol), er 163.362.791,20

DKK. Beløbet er illustrativt. Det betyder, at du skal tilbagebetale 1,29 DKK for hver lånt DKK. De

samlede kreditomkostninger er 39.665.188,19 DKK. Heraf er renter og bidrag i lånets løbetid

36.547.791,20 DKK.

Når muligheden for afdragsfrihed udnyttes, skal du være opmærksom på, at de samlede rente- og

bidragsbetalinger over lånets løbetid stiger som følge af afdragsfriheden. Desuden vil ydelsen stige, når en

afdragsfri periode udløber, og der igen skal betales afdrag på lånet.

Dette er et afdragsfrit lån. Du skal stadig afdrage lånet inden udløb.

Lånet skal sikres med pant i fast ejendom. Lånet er yderligere sikret med anden sikkerhed.

4. Rentesats og andre omkostninger

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er de samlede omkostninger ved lånet udtrykt som en årlig

procentsats. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.
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Den gældende ÅOP for dit lån er 1,6 %.

Den omfatter:

Rentesats 1 % om året. Det svarer til en debitorrente på 1 % om året.

Engangsomkostninger:

Kurtage 188.714,04 DKK

Stiftelsesprovision 75.000,00 DKK

Lånoptagelse 7.500,00 DKK

Kurstab ved kurs 99,207 1.005.642,95 DKK

Tinglysningsafgift til staten 1.840.540,00 DKK

Periodiske omkostninger:

Renter i lånets løbetid 25.205.373,17 DKK

Bidrag i lånets løbetid 11.342.418,03 DKK

Det er lagt til grund, at der beregnes 0,2 kurspoint i kursskæring ved udbetalingen.

Følgende omkostninger kendes ikke af långiver og medregnes derfor ikke i ÅOP:

Omkostninger til låneformidler

Omkostninger i forbindelse med andre pantebreves rykning for lånet

Omkostninger til dækning af en garantistillelse, hvis lånet ønskes udbetalt inden der er tinglyst et

anmærkningsfrit pantebrev

Omkostninger til kurssikring

Betaling af brandforsikringspræmie for ejendommen

Omkostninger i forbindelse med vurdering af ejendommen

Tegning af livsforsikring

Evt. omkostninger i forbindelse med tinglysningsservice ydelse

Det er et krav fra Jyske Realkredits side, at ejendommen er behørigt brandforsikret.

Du skal betale et gebyr for registrering af lånet. Omkostningen er anført som Tinglysningsafgift under

"Engangsomkostninger".

Vær venligst opmærksom på alle andre afgifter og omkostninger i forbindelse med lånet.
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5. Betalingernes hyppighed og antal

Betalingernes hyppighed er kvartårlig.

Antal betalinger: 120 terminer.

6. Ydelsens størrelse

459.704,38 DKK.

Om afdragsfrihed er aftalt:

Perioder:

25.09.2019 - 31.12.2020

01.04.2021 - 30.06.2021

01.10.2021 - 31.12.2021

01.04.2022 - 30.06.2022

01.10.2022 - 31.12.2022

01.04.2023 - 30.06.2023

01.10.2023 - 31.12.2023

01.04.2024 - 30.06.2024

01.10.2024 - 31.12.2024

01.04.2025 - 30.06.2025

01.10.2025 - 31.12.2025

01.04.2026 - 30.06.2026

01.10.2026 - 31.12.2026

01.04.2027 - 30.06.2027

01.10.2027 - 31.12.2027

01.04.2028 - 30.06.2028

01.10.2028 - 31.12.2028

01.04.2029 - 30.06.2029

01.10.2029 - 31.12.2029

01.04.2030 - 30.06.2030

01.10.2030 - 31.12.2030

01.04.2031 - 30.06.2031

01.10.2031 - 31.12.2031

01.04.2032 - 30.06.2032

01.10.2032 - 31.12.2032

01.04.2033 - 30.06.2033

01.10.2033 - 31.12.2033
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01.04.2034 - 30.06.2034

01.10.2034 - 31.12.2034

01.04.2035 - 30.06.2035

01.10.2035 - 31.12.2035

01.04.2036 - 30.06.2036

01.10.2036 - 31.12.2036

01.04.2037 - 30.06.2037

01.10.2037 - 31.12.2037

01.04.2038 - 30.06.2038

Din indtægt kan ændre sig. Overvej venligst, om du stadig har råd til at betale dine kvartalsvise ydelser,

hvis din indtægt falder.

7. Illustrativ amortiseringstabel

Ikke relevant.

8. Yderligere forpligtelser

Låntager skal opfylde følgende forpligtelser for at kunne drage fordel af de lånebetingelser, der er anført i

dette dokument.

Tinglyst pantebrev eller bankgaranti for tinglyst pantebrev.

Underskrevet Aftale om TinglysningsService eller underskrevet Udbetalingsblanket.

Underskrevet Pantsætnings- og Låneaftale.

Vedlagte Erklæring om selvskyldnerkaution.

Dokumentation for endeligt tinglyst skøde til Irmabyen 12 ApS, cvr. nr. 39897776, herunder

dato/løbenummer.

Garantierklæring (forhåndslån)

Forhåndslånsgarantien kan frigives, når nedennævnte betingelser er opfyldt, herunder at Jyske

Realkredit har modtaget og godkendt de nævnte dokumenter. I modsat fald kan Jyske Realkredit kræve

lånet indfriet eller nedbragt, jf. forhåndslånsgarantierklæringen.

Byggearbejdet skal være udført som forudsat af Jyske Realkredit. Du bedes kontakte os, når

ejendommen kan besigtiges. Ifølge lovgivningen skal ejendommen værdiansættes på ny, når

byggearbejdet er færdigt. Det kan betyde en reduktion af lånet.

Tinglyst anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder, hvoraf fordelingstal og ejerlejlighedsnummer

fremgår.

Materialebeskrivelse.
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Byggetilladelse incl. byggeandragende vedrørende det planlagte byggeri.

Rateplan og byggebudget.

Ibrugtagningstilladelse.

Oplysning om P-pladser og friarealer.

Brandpolice med fuld- og nyværdidækning af 4.740 m2 fordelt på i alt 44 boliger.

Dokumentation for driftsudgifternes fordeling og størrelse på det maksimale anvendte niveau.

Opdateret BBR-ejermeddelelse efter endt byggeri.

Pant i depot nr. 5061 302798. Depotet indeholder 1.498.500 stk. Coloplast B-aktier.

Pant i sikringskonto nr. 5061 1022117.

9. Førtidig tilbagebetaling

Du har mulighed for at indfri lånet helt eller delvis før tiden.

Du har to muligheder for at indfri lånet før tid:
1. Ved indlevering af obligationer svarende til obligationsrestgælden. Du skal betale ydelse frem til

indfrielsestidspunktet, eller
2. Ved kontant indbetaling af det beløb der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsrestgælden

til kurs 100. Dette forudsætter, at du har opsagt lånet skriftligt mindst 2 måneder før et kvartals udløb.

Gennemførelsen af indfrielse kan ske på flere måder. Hvis du ønsker at indfri før tid, kan vi på

beregningstidspunktet hjælpe med at vurdere, hvad der er den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde.

Kursen på de pågældende obligationer er afgørende for, hvad det kommer til at koste at indfri lånet.

Gebyr ved førtidig tilbagebetaling: p.t. 750,00 DKK.

Hvis du beslutter dig for at indfri dette lån før tiden, bedes du kontakte os for at få oplysning om det

præcise indfrielsesbeløb.

10. Fleksible funktioner

Du har mulighed for at overføre dette lån til en anden ejendom mod betaling af fuld tinglysningsafgift.

Dette forudsætter, at:

Belåningsprocenten i den nye ejendom ikke er højere end belåningsprocenten i den eksisterende

ejendom

Lånet lovligt kan ydes i den nye ejendom

Jyske Realkredit kan acceptere overførslen
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11. Låntagers øvrige rettigheder

Du har 6 måneder efter 25.09.2019 til at overveje, før du forpligter dig til at optage dette lån.

12. Klager

Hvis du er utilfreds med den rådgivning, du har modtaget, skal du kontakte banken. Hvis du ønsker at

klage over produktet fra Jyske Realkredit eller andre forhold hos Jyske Realkredit, kan du klage til Juridisk

afdeling i Jyske Bank, der er klageansvarlig for både Jyske Realkredit og Jyske Bank.

Adressen er Jyske Bank A/S, Juridisk, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Du kan også sende klagen pr. e-mail til juridisk@jyskebank.dk

Hvis du ikke er tilfreds med vores interne afgørelse på din klagesag, kan du også kontakte: Det finansielle

ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, telefon 35 43 63 33, fanke.dk eller du kan

kontakte Fin-Net (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/) for nærmere oplysninger om det tilsvarende

organ i dit eget land.

13. Manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med lånet: konsekvenser for låntager

Manglende overholdelse kan for eksempel være:

Manglende betaling af de kvartårlige terminsydelser

Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med låneoptagelsen

Vanrøgt

(Vedrører kun erhvervskunder) Manglende fremsendelse af regnskaber, budgetmateriale eller lignende,

væsentlige ændringer i ejerforhold i debitorselskab, fusion(er), indgåelse i en koncern eller manglende

overholdelse af øvrige covenants.

Manglende betalinger, afgivelse af urigtige oplysninger, i forbindelse med låneoptagelse, vanrøgt eller

anden manglende overholdelse af forpligtelserne kan have alvorlige følger. Det kan blandt andet medføre,

at lånet opsiges til indfrielse og at ejendommen sættes på tvangsauktion. Du kan i fremtiden få

vanskeligheder ved at opnå kredit.

Ved for sen betaling af terminsydelser udsendes gebyrpålagt rykkerskrivelse, og der beregnes morarente

p.t. 18 % p.a. af det skyldige beløb fra forfaldsdagen til betaling sker. Ved overgivelse til inkasso, vil der

påløbe betydelige yderligere omkostninger, som skal afholdes af dig. Hæfter flere låntagere for lånet,

hæfter alle låntagerne solidarisk (og personligt) for hele lånet samt påløbne omkostninger.

Hvis du får problemer med at betale de kvartårlig ydelser, opfordrer vi dig til at kontakte os så hurtigt som
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muligt med henblik på at finde mulige løsninger.

I sidste instans kan du miste din ejendom, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

14. Yderligere oplysninger

Enhver tvist mellem låntager og Jyske Realkredit skal afgøres efter dansk ret og med værneting ved

byretten i den retskreds, hvor Jyske Realkredit har registreret hjemsted, medmindre andet fremgår af

ufravigelige regler.

15. Tilsynsførende

Tilsynet med långiver foretages af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82,

finanstilsynet.dk.


