
Få unik adgang
til schweiziske 
erhvervsejendomme
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Swiss Properties Invest A/S er et dansk-stiftet selskab, der opkøber, optimerer 
og udlejer erhvervsejendomme i Schweiz. Selskabet er etableret i oktober 
2021, og foretog sit første ejendomsopkøb 1. januar 2022. Selskabet udbyder 
nu aktier for op til 215 mio. kr. til brug for opkøb af 6–8 erhvervsejendomme.

Swiss Properties Invest bygger på et velafprøvet og succesfuldt forretningskon-
cept, hvor stifterne over årene har sikret en femdobling af investeringen for de 
danske investorer, der har været med fra starten.

De første investeringer på det schweiziske ejendomsmarked blev lavet i 2006. 
I de efterfølgende 15 år er der gennemført 52 investeringsprojekter og opkøbt 
46 erhvervsejendomme i Schweiz. Samlet er der siden begyndelsen i 2006 
foretaget investeringer for 2,2 mia. kroner. 

års erfaring med 
schweiziske 
erhvervsejendomme.

gennemførte 
ejendomsprojekter.

schweiziske 
 ejendomme 
opkøbt.

mia. kr.  
i  samlede 
opkøb.

Swiss Properties Invest A/S
bygger på velafprøvet 
forretningskoncept 
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Økonomien i Schweiz er stærk og er i 
stand til at tiltrække investeringer fra 
investorer i ind- og udland. Schweiz 
ligger således helt i top målt på vær-
dien af børsnoterede indenlandske 
selskaber per indbygger. Kilde:  
Indexmundi, 2018.

Schweiz ligger klart i top

Markant stærkere økonomi 
end alle andre

Initiativtageren til de mange års succesfulde ejendomsinvesteringer er blandt 
andet Keld Østergaard, som også er CEO i selskabet, Swiss Properties Invest 
AG, som er det schweiziske driftselskab til det nyligt stiftede Swiss Properties 
Invest A/S. Han understreger, at kernen i enhver succesfuld investering i ejen-
domme først og fremmest er beliggenhed.

„Vi er gode til at finde de rigtige ejendomme, og hvad angår ejendomsinve-
stering er beliggenhed altid det vigtigste. Det første gode valg, vi har taget, 
er at vælge Schweiz. Af alle steder i hele verden er det schweiziske ejendoms-
marked klart det bedste at være i, simpelthen fordi landet har en markant 
stærkere økonomi end alle andre,“ siger han.

Væksten og dermed afkastet til investorerne i Keld Østergaards investerings-
projekter igennem årene, er skabt af cash flow i form af stabile lejeindtægter 
og den generelle udvikling i ejendomspriserne i Schweiz. 

Som en virksomhed, der lever af at drive udlejning til daglig, er valget af 
erhvervsejendomme frem for beboelsesejendomme således heller ikke 
tilfældigt.

Som udlejer til erhvervslejere har man nemlig bedre mulighed for at sikre 
vilkårene gennnem kontrakter og dermed sikre, at både huslejen bliver betalt, 
og at lejeren passer godt på lejemålet, som jo er den grundlæggende værdi i 
Swiss Properties Invest forretningsmodel. 

SPI A/S på børsen
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2022
Swiss Properties Invest A/S planlæg-
ger notering på Nasdaq First North 
Growth Market, hvorefter Swiss 
Properties Invest AG kan opkøbe 
erhvervsejendomme i henhold til 
investeringsstrategien.

2022 1. KVARTAL
Første ejendom i Nänikon overtages.

2021 4. KVARTAL
Swiss Property Invest A/S og dets 
datterselskab etableres. Der rejses 
22,5 mio. kr. til opkøb af den første 
erhvervsejendom.

2021 
Projekt nummer 50 etableres.

2020
Yderligere reorganisering af projekt-
ledelsen. Den finansielle styring læg-
ges ind under Swiss Property Advice 
& Finance AG. Etablerer Swiss Solar 
Ventures AG der skal sikre solenergi 
til ejendomsporteføljen.

2019
Etablerer Swiss Property Apex AG 
– reorganiserer en del af projekt-
styringen og selskabsledelsen i Swiss 
Property Management AG.

2014
Swiss Property Co-investors AG 
og Swiss Property Ventures AG 
etableres.

2011-13
Mezzanin-lån introduceres som 
 supplement til banklån.

2009
Keld Østergaard etablerer „Doctors 
Club“ for at tiltrække investorer til 
erhvervsejendomme i Schweiz. 

2006
Første investering i Schweiz, Keld 
Østergaard medstifter af Swiss 
 Property Partners AG.

15 års erfaring: 
Milepæle

Akkumulerede investeringer i 
schweiziske erhvervsejendomme.

Indtil videre har Østergaards forskellige investeringsprojekter i Schweiz været 
finansieret af en gruppe udvalgte private investorer, men nu bliver det muligt 
for alle danske investorer at være med, når Swiss Properties Invest fra 21. juni 
til 4. juli vil rejse kapital på vækstbørsen Nasdaq First North Copenhagen. 
Der er med  andre ord tale om, at et allerede velafprøvet og succesfuldt 
 forretningskoncept i schweiziske ejendomme gøres tilgængelig for alle investo-
rer via en dansk børsnotering.
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I første omgang skal projektet opkøbe og drive 
6–8 erhvervsejendomme i Schweiz, men som et 
børsnoteret selskab er ambitionen, at indtjening 
og værdistigning i selskabet skal anvendes til 
at opkøbe flere ejendomme og dermed skabe 
vækst og øge værdien over tid. 

Med andre ord vil Swiss Properties Invest genin-
vestere den værditilvækst, der kommer i selska-
bet, fremfor at skulle afregne med individuelle 
investorer indenfor bestemte tidsfrister. Pen-
gene fra børsnoteringen skal i første omgang 
anvendes til at nå op på en kritisk masse af seks 
til otte erhvervsejendomme.

„Baseret på vores stærke økonomiske præ-
stationer de seneste 15 år og det forhold, at 
Schweiz er en stabil og stærk økonomi, mener 
vi, at der for de kommende investorer er udsigt 
til et betydeligt og stabilt afkast på den lange 
bane. Samtidig har investorerne mulighed for at 
sælge aktien på det tidspunkt, de ønsker at tage 

gevinsten hjem. Men som selskab køber vi gode 
ejendomme og passer godt på dem, og så har vi  
– i udgangspunktet  – ingen interesse i at sælge 
dem igen,“ siger Keld Østergaard. 

Den usikkerhed, der præger den globale 
økonomi overordnet, med stigende renter, re-
kordhøj inflation og generel usikkerhed, ser Keld 
Østergaard som et godt argument for netop at 
investere i det schweiziske ejendomsmarked.

„For mig at se er der især to faktorer, som i 
disse år gør det usikkert at være investor. Det er 
inflationen og så den globale krise, som aktuelt 
er eksemplificeret ved krigen i Ukraine. For 
investorer handler det om at finde en sikker 
havn at have sine penge i. Og i tider med infla-
tion har reelle værdier som ejendomme altid 

Værditilvækst 
geninvesteres

„For investorer handler det om at 
finde en sikker havn at have sine 
penge i. Og i tider med inflation så 
har reelle værdier som ejendomme 
altid været en sikker havn at søge i 
for investorer.“ 

været en sikker havn at søge til for investorer. 
Ikke alene betyder inflation prisstigninger 
på ejendommene, men inflation virker også 
positivt, fordi den udhuler gældssiden. Og i 
tider med internationale kriser har Schweiz i 
gennem århundreder været en sikker havn. Det 
er ikke en tilfældighed, at man anslår, at 25 % af 
verdens private formuer er placeret i Schweiz“, 
siger Keld Østergaard.

SPI A/S på børsen
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100.000 kr.

200.000 kr.

300.000 kr.

400.000 kr.

Akkumuleret langsigtet 
aktieafkast

100.000 kr. investeret forventes at være 
fordoblet i værdi efter 10 år, tredoblet 
efter 16 år og firedoblet efter 20 år.

Planlagte ejendomskøb

Han taler samtidig om mange investorers bekymring for stigende renter.

„Her står vi stærkt med vores schweiziske erhvervsejendomme. For som udle-
jer til virksomhedslejere har vi mulighed for løbende at genforhandle lejen, når 
vigtige markedsforhold som renteniveauet ændrer sig,“ siger Keld Østergaard.

Til kritikken af mange af de selskaber, der er blevet børsnoteret i de senere år, 
fremhæver Keld Østergaard substansværdien i ejendomsinvestering sat op 
mod de mere luftige forretningsmodeller og virksomheder, som siden årsskif-
tet har tabt tocifrede værdier på børserne.

„Så jeg mener, at der er rigtig mange gode grunde til at have Swiss Properties 
Invest i porteføljen, hvis man er investor,“ siger Keld Østergaard.

De finansielle målsætninger udgør fremadrettede oplysninger. 
De finansielle målsætninger er baseret på en række skøn og 
forudsætninger, der blandt andet knytter sig til udviklingen i det 
schweiziske ejendomsmarked, selskabets forretning, driftsresultat 
og finansielle stilling og er forbundet med risici og usikkerhed.
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— Swiss Properties Invest A/S er et investerings- og udlejningsselskab, 
der opkøber og driver erhvervsejendomme i Schweiz. Selskabet er 
etableret i oktober 2021, og lavede sit første ejendomsopkøb 1. januar 
2022. Selskabet bygger på et over 15 års velafprøvet og succesfuldt 
forretningskoncept.

— Stifterne bag selskabet lavede deres første investeringer på det 
Schweiziske ejendomsmarked i 2006. De forgangne 15 år har de, 
sammen med en række private investorer, gennemført 52 investerings-
projekter og opkøbt 46 erhvervsejendomme i Schweiz. Samlet er der 
siden begyndelsen i 2006 foretaget investeringer for 2,2 mia. kroner. 
En dansk investor, der har været med fra starten har oplevet en fem-
dobling af investeringen.

— Swiss Properties Invest har kontor i København og i den Schweiziske 
by Zug og beskæftiger pt. seks faste medarbejdere, der varetager de 
praktiske og administrative opgaver, der er forbundet med at drive og 
optimere udlejning af erhvervsejendomme. Enkelte adhoc betonede 
opgaver løses i samarbejde med eksterne leverandører for at øge om-
kostningseffektiviteten i selskabet.

Fakta

Sådan er vi organiseret

Bestyrelsesmedlem 
Christian Seidelin

Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Sillehoved

Bestyrelsesformand
Thorbjørn Graarud

SPI AG
CEO Keld Østergård
CFO Martin A. Märki

SPI A/S
CEO Kirsten Sillehoved
CFO Martin A. Märki

Administration
Medarbejdere: 6
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Swiss Properties Invest A/S søger om optagelse til 
handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark 
for at få adgang til yderligere kapital. 

Selskabet har en erklæret strategi om at købe, drive, 
udvikle, optimere og udleje en portefølje af 6 til 8 
schweiziske erhvervsejendomme, hvoraf selskabet 
har købt den første ejendom pr. 1. januar 2022.  For at 
komme i mål med denne strategi er det nødvendigt at 
rejse yderligere kapital. 

Derfor tilbyder selskabet ved udbuddet af nye aktier 
til private og professionelle investorer, en attraktiv 
langsigtet investeringsmulighed som bygger på 
mere end 15 års erfaring og ekspertise baseret på 
gennemførelse af transaktioner for over 2 milliarder 
kroner. 

Udbud
Størrelsen består af mellem 
1.000.000 og 2.000.000 nye 
aktier

Forhåndstegning
Der er modtaget forhånds tegning 
på DKK 130 mio. svarende til ca. 
121 % af minimumsudbuddet og ca. 
61 % af maksimum udbuddet

Selskabets markedsværdi 
(pre-money)
DKK 24,2 mio.

Tegningskurs
DKK 107,5 per aktie

Mindste tegning
75 aktier svarende til  
DKK 8.062,50

Tegningsperiode
21. juni 2022 kl. 09:00  
–4. juli 2022 kl. 23:59

Forventet første handelsdag
14. juli 2022

Ticker
SWISS

Markedsplads
Nasdaq First North Growth 
 Market Danmark

www.swisspropertiesinvest.dk

https://www.swisspropertiesinvest.dk/

