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Indledning 
 

MagniPartners har fået i opdrag af Aarhus HF & VUC (Kunden) at gennemgå og vurdere Kundens aktuelle 

finansieringsstruktur sammenholdt med forslag til fremtidig finansieringsstruktur, herunder vurdere om 

Kunden derved påtager sig en forøget rente- og/eller finansiering risiko. 

MagniPartners agerer som Kundens rådgiver i sagen.  

Vurderingen er baseret på modtagne materialer fra Kunden og samtaler med Kunden herom. 

Modtagere af dette prospekt må ikke uden skriftligt samtykke fra MagniPartners kopiere, reproducere eller 

videregive prospektet til tredje part.  

De udleverede oplysninger eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabs-

oplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi 

har foretaget en gennemgang af oplysningerne og ikke konstateret ukorrektheder eller manglende 

sammenhænge. Der er ikke foretaget egentlige juridiske vurderinger af materiale.  

MagniPartners kan ikke blive ansvarliggjort for økonomiske tab i forbindelse med beregninger, fejl og 

mangler i nærværende prospekt. 

 

Frederiksberg, november 2021 

MagniPartners ApS 

 

Jens Erik Gravengaard 

Direktør 
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Opgave 

 

Kunden har bedt os komme med en uvildig vurdering af den aktuelle finansieringsstruktur og renterisiko, 

sammenholdt med omlægning af dele af lånene i egne ejendomme med henblik på at reducere den 

aktuelle renterisiko. Endvidere er vi blevet bedt om at vurdere de tilbudte vilkår sammenlignet med det 

man kan forvente på markedet i øjeblikket. 

 

Aktuel situation 

Aktuel belåning 

Kunden har i dag en finansiering af sin ejendom i Aarhus fordelt på 3 lån alle optaget med variabel rente 

baseret på CIBOR 6. Den samlede obligationsrestgæld er pr. 1.10.2021 DKK 151.674.265,07. De 3 lån har en 

restløbetid på 23 ¼ år og op til 24 ¼ år. Alle lån er ydet som annuitetslån, dvs. med løbende afvikling. 

Aktuel renterisiko 

For at reducere renterisikoen på lånene har man indgået aftaler med finansierende institut om at den 

variable rente ikke kan stige til over 3,5%. I det omfang dette sker vil der ske kompensation fra Banken. 

Denne sikring er sket ved indgåelse af en rente-CAP med løbende præmiebetaling. Samtidig er der for så 

vidt angår et lånebeløb DKK 23.949.581 indgået en aftale (rente-FLOOR) om at Kunden kompenserer 

Banken såfremt renten fastsættes lavere end 1%. 

Det er dog værd at bemærke at afdækningen af renterisikoen ikke matcher de aktuelle låneprofiler. Som 

det fremgår af nedenstående oversigt, er der på 2 af lånene en periode på hhv. godt 15 år og godt 20 år 

hvor der ikke er sket afdækning af renterisiko. 

Tabel 1 

 

  

Lån Hovedstol Restgæld Rente Løbetid Udløb CAP Udækket periode

1 82.095.000,00 63.739.949,33 CIBOR 6 30-12-2044 30-12-2024 20,29

2 82.095.000,00 63.739.949,33 CIBOR 6 30-12-2044 30-12-2044 0,00

3 30.256.000,00 24.194.366,41 CIBOR 6 30-12-2045 30-12-2030 15,22

194.446.000,00 151.674.265,07
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Fremtidig situation 

Kunden har efter kontakt til og møder med den nuværende finansieringskilde Realkredit Danmark arbejdet 

på at få ændret den aktuelle renterisiko for låneporteføljen. Dette har resulteret i forslag omkring delvis 

omlægning af eksisterende finansiering jfr. modtagne bilag.  

Udover omlægningen har Kunden også bedt om en mindre tillægsbelåning til styrkelse af likviditeten. 

Foreslået omlægning af lån 

Da den primære årsag til låneomlægningen er at reducere renterisikoen, har man valgt alene at se på lån 

nr. 1 og 3 i tabel 1 og fastholde det nuværende lån nr. 2, som er baseret på CIBOR 6 med en rente-CAP der 

dækker hele lånets løbetid med et rentemaksimum på 3,5% 

De 2 øvrige lån og tilhørende finansielle forretninger (rente-CAP og rente-FLOOR) indfries og afløses af et 

nyt realkreditlån. 

Det nye realkreditlån ydes med som 30-årigt kontantlån med en annuitetsprofil. Lånet vil blive optaget med 

fast rente for hele løbetiden. Det nye lån dækker alle indfrielsesomkostninger på hhv. eksisterende CIBOR 6 

lån samt tilhørende CAPS og FLOOR. Derudover vil det nye lån give Kunden et frit provenu på lidt over DKK 

10 mio. 

Ændring af renterisiko efter omlægning 

Efter møde med Realkredit Danmark er der modtaget et forslag til omlægning, således de 2 lån nr. 1 & 3 

omlægges til nyt 30-årigt fastforrentet annuitetslån. 

Tabel 2 

 

Ændringen medfører, at der modsat tidligere i hele lånets løbetid dels er en fastsat rente der ikke ændres, 

dels er en rente-CAP der dækker resten således denne del fortsat er maksimeret til 3,5% i rente. 

Omlægningen medfører at den samlede ydelse for den omlagte del forbliver stort set uændret: 

Tabel 3 

 

På trods af, at der sker rentesikring i en periode hhv. 15 og 20 år forbliver ydelsen på eksisterende niveau, 

dog vil denne ydelse skulle betales i den tid som løbetiden er forlænget med, dvs. i hhv. 6 og 7 år for de 

omlagte lån. Dette skal sættes op i forhold til en risiko for at den nuværende rente stiger til 

rentemaksimum på 3,5% indtil udløb af denne sikring, ligesom der fra udløbet af denne sikring er en risiko 

for meget højere renteomkostninger. Så bundlinjen er, at der betales ca. DKK 28 mio. i merydelse i lånets 

løbetid. Hvis renten stiger til 3,5% vil dette medføre en meromkostning pr. år på ca. DKK 3 mio. hvortil 

Lån Hovedstol Restgæld Rente Løbetid Udløb CAP Udækket periode

2 82.095.000,00 63.739.949,33 CIBOR 6 30-12-2044 30-12-2044 0,00

NYT 101.000.000,00 101.000.000,00 30 år fast 30-12-2051 0,00

183.095.000,00 164.739.949,33

I alt Omlagt del

Eksisterenede *) 4.115.826 4.115.826

Nyt 4.726.406 4.114.983

*)hvortil kommer betaling for rente-CAP/FLOOR
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kommer præmien på rentesikringen, ligesom denne meromkostning er ulimiteret efter år 2024 på det ene 

lån på DKK 63 mio. og 2034 på det andet lån på ca. DKK 24 mio. 

Vores vurdering er, at med de aktuelle muligheder for at omlægge de 2 lån sikrer Kunden sig mod 

fremtidige renteændringer i hele det samlede låns løbetid, dog kan der ske en mindre samlet stigning 

såfremt CIBOR 6 stiger op til 3,5%. 

Det skal dog bemærkes, at såfremt der efter omlægningen sker en rentestigning ved en parallelforskydning 

af rentekurven vil der godt nok ske en øgning af renteudgifterne på det ene lån på DKK 63,7 mio., men 

samtidig vil Kunden med de fastforrentede lån have opnået en mulighed for at kunne ”opkonvertere” de 2 
øvrige lån til en obligationsserie med en højere rentekupon og dermed samtidig skære af restgælden på 

lån.  

Erfaringen er dog at ydelsen efter en sådan omlægning vil være højere.  

Kunden vil dog være begunstiget af, at kursgevinster af denne karakter med Kundens skattemæssige status 

formentlig ikke vil blive beskattede. Afhængig af restløbetiden på de obligationer der skal omlægges vil der 

ved en renteændring på 1%-point på lange obligationer fremkomme en kursgevinst på over 10 kurspoint. 

Samlet set er der derfor efter vores opfattelse tale om en væsentlig reduktion i Kundens samlede 

renterisiko. 

Vurdering af lånevilkår 

Vi har gennemgået de tilbudte vilkår for omlægningen og kan konstatere, at der i forbindelse med 

omlægningen tilbydes en reduktion af den nuværende marginal (bidragssats) fra 0,50% til 0,45%. Dette 

omfatter også det lån der ikke omlægges. 

Det er aftalt, at der beregnes en kursskæring på 5 bp (0,05-kurspoint) ved salg af de bagvedliggende 

obligationer, ligesom der beregnes et håndterings- og lånesagsgebyr til Realkredit Danmark på DKK 17.500 

for hele omlægningen. 

Med vort kendskab til markedet, er det vores vurdering at de tilbudte vilkår er markedskonforme og endda 

lidt bedre end man aktuelt kan forvente. 

Konklusion 

Vores vurdering er, at omlægningen medfører en væsentlig reduktion i Kundens renterisiko og dermed et 

værn mod fremtidige rentestigninger. 

Vilkårene der er tilbudt fra Realkredit Danmark vurderes som værende konforme og lidt under det niveau 

der vil kunne forventes hvis man skulle gå ud og fremskaffe ny tilsvarende finansiering.  
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Bilag 1 Kontakt information 

  

Kontakt information: 

MagniPartners ApS 

Madvigs Allé 9    

1829 Frederiksberg C   

www.magnipartners.dk    

 

Kontakt: Jens Erik Gravengaard, Direktør  

Telefon:  +45 24 82 98 74   

Mail:  jeg@magnipartners.dk  
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Bilag 2 – Oversigt modtaget materiale  

 

• Strategi for Finansiel Risikostyring for Aarhus HF & VUC 

• Bilag 5 – Notat om strategi for finansiel risikostyring for Aarhus HF & VUC samt forslag om 

beslutning om låneomlægning 

• Tilbud om fremtidig finansiering fra Realkredit Danmark, dateret november 2021 – ver II 

• Oversigt over eksisterende realkreditlån i Realkredit Danmark, dateret 10. november 2021 

• Oversigt over udvalgte OTC-forretninger, dateret 29. oktober 2021 


