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Q3 2022 

Nyhedsbrev – Secure Spectrum  
 

Markedet generelt  
 

Kraftige renteforhøjelser fra centralbankerne, vedvarende høj inflation og tiltagende 

recessionsfrygt skabte nervøsitet i markederne i 3. kvartal. 

  
Temaerne fra starten af 2022 fortsatte ind i 3. kvartal med store udsving på aktie- og 

obligationsmarkedet forårsaget af fortsat høj inflation, stigende renter og tiltagende frygt for en hård 

økonomisk opbremsning. Kortvarig tro på at centralbankerne ville skrue ned for tempoet i 

opstramningen betød dog, at særligt risikable aktiver steg markant i første halvdel af 3. kvartal for 

derefter at slutte kvartalet med moderate kursfald samlet set.  

 

Det globale aktiemarked faldt med –0,6% (målt i DKK) i kvartalet, understøttet af den amerikanske 

dollar, som steg med hele 7%. Danske aktier faldt med 8,5%. Aktiekursfaldene var fortsat drevet af 

lavere prisfastsættelse og målt på pris pr. forventet indtjening (12M forward P/E), er prisfastsættelsen 

af aktier nu væsentligt under det gennemsnitlige niveau for de sidste 10 år. Det er dog usikkert, om 

virksomhederne kan leve op til de høje indtjeningsforventninger, og er det ikke tilfældet, er aktierne 

ikke så billige alligevel. Danske realkreditobligationer havde det fortsat svært, og renteforskellen 

mellem lange stats- og realkreditobligationer nærmer sig niveauet fra finanskrisen. 

 

På trods af flere tegn på, at det overordnede inflationspres har toppet særligt i USA, i form af faldende 

energipriser, bedring i de globale forsyningskæder, faldende producent- og fødevarepriser, 

aftagende efterspørgsel efter varer, har stigende boligudgifter og høj lønvækst holdt 

kerneinflationen, som centralbankerne styrer efter, høj og uden overbevisende tegn på at være for 

nedadgående. Centralbankerne ventes derfor at fortsætte deres aggressive opstramning af 

pengepolitikken og hæve de korte renter yderligere. Den korte styringsrente blev i kvartalet løftet 

fra 1,75% til 3,25% i USA og fra –0,50% til 0,75% i Europa. Markedet indpriser dags dato (6/10), at renten 

i USA skal hæves med yderligere 1,25% frem til marts 2023 og dermed toppe i 4,50%, mens ECB ventes 

at hæve renten frem mod sommer 2023 med 2,00% og en top på 2,75%.  

 

De kraftige renteforhøjelser skaber tiltagende nervøsitet for en hård økonomisk opbremsning og 

recession, da effekterne heraf på økonomien typisk først kendes fuldt ud 1-2 år efter opstramningen. 

Dermed er det en svær balancegang for centralbankerne, og der er risiko for, at økonomierne bremses 

unødigt hårdt op, hvilket nogle af de ledende indikatorer begynder at signalere. På trods heraf 

forventes fortsat en global vækst i 2022 på 2,9% og 2,5% i 2023, og forventningerne til virk-

somhedernes indtjening er fortsat høje og ikke på niveau med tidligere recessioner.   

 

Særligt i Europa bliver det afgørende at få reduceret leveomkostningerne herunder energipriserne, 

og det vil i høj grad fortsat være inflations- og deraf renteudviklingen, der kommer til at diktere 

udviklingen i resten af 2022 og 2023. Med en historisk høj pessimisme blandt forbrugerne og et 

marked der, i modsætning til tidligere på året, nu har indpriset de kraftige renteforhøjelser, som 

centralbankerne har indikeret, er der rum for, at markederne selv ved små positive nyheder kan stige 

herfra. Førend disse potentielle stigninger dog for alvor kan forventes vedvarende, er der behov for, 

at de økonomiske nøgletal ikke længere forværres og at inflation har vist tydelige tegn på at have 

toppet. 
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Modelportefølje  
 

Vores modelportefølje er et eksempel på, hvordan en kundeportefølje kan være sammensat, hvor vi 

anbefaler at være allokeret ca. 50% i likvide aktivklasser og ca. 50% i alternative aktivklasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure 360 

 

I løbet af 3. kvartal er der anskaffet kapitalandele i aktivklasserne Ejendomme, Finansiering og Private 

Equity. Størstedelen af de yderligere kapitalandele er allerede investeret. Der er både anskaffet 

eksisterende samt nye fonde. De nye fonde i S360 porteføljen er:  

• AEP DK 12, som er et boligudviklingsprojekt i Herlev, tæt på Hovedgaden og bymidten. 

Projektet forventes færdigt ultimo 2023. 

• Secure SDG forvaltes af IFU og skal bidrage til at realisere FN’s verdensmål gennem 

investeringer i udviklingslande. 

Aktier Ultimo Q3 pris Q1 Q2 Q3 Q4 ÅTD

Globale aktier 289 -3,3% -10,3% -0,6% -13,7%

S&P 500 3586 -2,0% -11,3% 1,8% -11,5%

STOXX Europe 600 388 -5,9% -9,1% -4,2% -18,1%

OMXC25 1439 -7,6% -11,6% -8,5% -25,3%

Obligationer & kredit Ultimo Q3 pris Q1 Q2 Q3 Q4 ÅTD

5-årig DK statsobligationer - -3,8% -3,8% -3,7% -10,9%

5-årig DK realkreditobligationer - -6,3% -4,3% -4,6% -14,4%

EUR high yield-obligationer - -4,1% -10,5% -0,7% -14,8%

EUR senior banklån - -0,5% -6,3% 0,8% -6,1%

EM obligationer (hård valuta) - -10,3% -12,2% -5,3% -25,4%

Statsrenter Ultimo Q3 pris Q1 Q2 Q3 Q4 ÅTD

10-årige US 3,83% 83 bp 67 bp 82 bp 232 bp

10-årige DE 2,11% 72 bp 79 bp 77 bp 228 bp

10-årige DK 2,59% 70 bp 95 bp 82 bp 247 bp

Valutakryds Ultimo Q3 pris Q1 Q2 Q3 Q4 ÅTD

USD/DKK 7,595 2,6% 5,5% 7,0% 15,9%

GBP/DKK 8,453 -0,3% -2,1% -2,2% -4,5%

Råvarer Ultimo Q3 pris Q1 Q2 Q3 Q4 ÅTD

Olie (Crude Oil, Brent, Active Contract) 85,14 30,2% 5,3% -15,4% 16,1%

Råvareindeks - 25,5% -5,7% -4,11% 13,6%

Kilde: Bloomberg. Data opdateret til og med 30-09-22. Afkast angivet i DKK, renter i lokal valuta og råvarer i USD
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For at fastholde den store spredning på porteføljen, er der i perioden investeret yderligere i både 

aktier, obligationer og Secure Hedge.   

  

Ultimo september var afkastet for året -5,79%, hvor det fortsat er aktier og obligationer, som trækker 

afkastet ned.  

  

Nedenfor er linket til seneste månedsrapport for Secure 360:  

• Secure 360 (august) 

 

Aktier 

 

Selskabernes prisfastsættelse er faldet væsentligt som følge af nedturen på aktiemarkedet, der skal 

tilskrives en kombination af en højere diskonteringsfaktor og bekymringer vedrørende de fremtidige 

indtjeningsniveauer. I et historisk perspektiv er indtjeningsniveauet stadig højt, men risikoen for 

fortsat høj inflation, højere omkostninger og en mulig recession i form af pres på omsætningen kan 

potentielt lede til lav eller negativ indtjeningsvækst i de kommende kvartaler. I hvilken grad disse 

problematikker afspejles i indtjeningsvæksten bliver afgørende for udviklingen på aktiemarkedet i 

den kommende periode. 

  
I disse usikre tider vil nogle selskaber formå at klare sig bedre end andre. Stærkt positionerede 

selskaber med en holdbar konkurrencefordel, minimal risiko for øget konkurrence og strukturelt 

vækstende markeder har historisk vist, at de er i stand til at komme styrket ud af kriser. Det skyldes, 

at denne type af virksomheder kan hæve prisen på deres produkter pga. lav konkurrenceintensitet, 

mindre følsomhed over for stigende inputpriser pga. høje marginer og robuste balancer. Det er 

sådanne selskaber vi blandt andet har fokus på at eje. 

 

Nedenfor er vores aktiefonde listet med links til seneste måneds faktaark: 

• Secure Select Aktier  

• Secure Market Power 

• Secure Globale Aktier  

• Globale Aktier Value (Metropolis) 

• Globale Aktier Vækst (Baron) 

• Globale Aktier Kvalitet (SGA) 

• EM Aktier (Columbia Threadneedle) 

• Globale Small Cap Aktier (Allspring) 

  

Obligationer og kredit 

 

Der var ikke mange positive nyheder at hæfte sig ved for obligationernes vedkommende i 3. kvartal, 

idet inflationen fortsat var i kraftig vækst. Med centralbankernes fokus på at få bremset og på sigt 

nedbragt inflationen, har vi derfor endnu engang set en stribe renteforhøjelser i det seneste kvartal. 

Den amerikanske centralbank FED har ikke overraskende været toneangivende på dette område med 

flere renteforhøjelser, men også ECB, Danmark, Sverige, Norge, England og Schweiz har hævet 

renterne. 

Derudover har den britiske regering netop annonceret lånefinansierede skattelettelser, hvilket 

yderligere rystede finansmarkederne og sendte de britiske statsobligationsrenter op på niveau med 

renterne fra 2008. 

 

https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/S360-August-2022.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Select.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Select.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SMP.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SMP.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SGA.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SGA.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Globale_Aktier_value.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Globale_Aktier_value.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_aktier_vaekst.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_aktier_vaekst.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_aktier_kvalitet.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_aktier_kvalitet.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/em_aktier.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/em_aktier.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_small_cap_aktier.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/globale_small_cap_aktier.pdf
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Vi har formentlig ikke set de sidste renteforhøjelser endnu, men vi begynder at se nogle interessante 

muligheder i at placere sig i obligationer og vi kigger derfor i øjeblikket på muligheden for at øge 

varigheden på vores obligationsinvesteringer.  

 

Nedenfor er vores obligations- og kreditfonde listet med links til seneste måneds faktaark:  

• Secure Globale Obligationer 

• High Yield Obligationer (Janus Henderson) 

• EM Obligationer (Wellington) 

• Indeksobligationer (Danske Bank) 

• Europæiske Banklån (Hayfin) 

 

Hedgefonde 

 

Secure Hedge leverede et afkast på -2,17% i 3. kvartal i et meget usikkert og volatilt aktie- og 

rentemarked. År til dato er Secure Hedge faldet med -2,26%. Sammenligner vi dette med MSCI World 

bevidner det om en lav korrelation mellem Secure Hedge og aktiemarkedet, hvilket vi betragter som 

tilfredsstillende og som forventet. 

 

Nedenfor er de tre svageste fonde i 3. kvartal (22,7% allokering) listet:  

 

Bronte Capital (allokering: 7,2%): 3. kvartals afkast på -6,6% og bidrag på -0,5%. Bronte Capital er en 

long/short aktiefond, som ligger langt i børsnoterede amerikanske aktier af høj kvalitet og kort i små 

og mellemstore aktier af lav kvalitet. Bronte Capital kom svagt gennem 3. kvartal, hvor hverken det 

lange eller det korte ben virkede efter hensigterne. 

 

Sabrepoint Capital (allokering: 3,7%): 3. kvartals afkast på -5,5% og bidrag på -0,2%. Sabrepoint Capital 

er en long/short aktiefond, der handler med primært små og mellemstore aktier i USA. Fondens 

nettoeksponering er nedbragt og porteføljen er justeret, så vi forventer, at Sabrepoint Capital vil 

klare sig fornuftigt de kommende kvartaler. 

 

Muddy Waters (allokering: 11,8%): 3. kvartals afkast på -5,1% og bidrag på -0,6%. Muddy Waters er en 

ledende short aktivistfond i USA. Vi har været investeret i Muddy Waters siden begyndelsen af 2018 

og det har været en af vores bedste fonde. Men Muddy Waters ramte forkert på et par kampagner i 

sommermånederne som gjorde, at fonden leverede negative afkast. Vi forventer, at fonden kommer 

stærkt igen de kommende kvartaler, da forvalteren er i gang med flere spændende kampagner.  

 

Nedenfor er de tre bedste fonde i 3. kvartal (24,8% allokering) listet:  

 

Enko Capital (allokering: 7,9%): 3. kvartals afkast på 11,7% og bidrag på 0,9%. Enko Capital handler 

rentespændet mellem korte statsobligationer i udviklingslande og amerikanske statsobligationer 

afdækket for valutarisiko. Spændene er kørt ud til ekstreme niveauer, hvormed investor i dag kigger 

ind i et årligt afkastniveau på 20%. Grunden til, at fonden er oppe med 11,7% i 3. kvartal er, at 

rentespændene er kommet delvist ind igen efter at være kørt ud i ekstreme niveauer, samt at 

valutaafdækningen er begyndt at bidrage positivt til afkastet. 

 

Aventail Capital (allokering: 6,8%): 3. kvartals afkast på 6,2% og bidrag på 0,4%. Aventail er en 

markedsneutral long/short aktiefond specialiseret i den amerikanske energisektor. De to partnere i 

investeringsteamet har hver 20 års erfaring i amerikansk energi og kender derfor alle de store og 

mellemstore aktier rigtig godt. Partnerne har en baggrund fra Millennium, hvorfor risikostyringen er 

helt i top. 

 

https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SGO.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/SGO.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/High-Yield-Obligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/High-Yield-Obligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/em_obligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/em_obligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Indeksobligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/Indeksobligationer.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/europaeiske_banklan.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/factsheet/europaeiske_banklan.pdf
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Lodbrok Capital (allokering: 10,1%): 3. kvartals afkast på 5,0% og bidrag på 0,5%. Lodbrok Capital 

leverede endnu et stærkt kvartal og er nu oppe med over 11% år til dato. Lodbrok handler 

kreditobligationer i Europa, som typisk gennemgår en form for stress, som kursen reagerer voldsomt 

på. Lodbrok ligger markedsneutralt og har formået at levere positive afkast på både det korte og det 

lange ben. 

 

Ved udgangen af september foretog vi tre delvise udtrædelser for at finansiere en ny fond til 

porteføljen. Vi udtrådte med USD 2 mio. fra både Spruce Point (short aktivisme) og EIP (konvertibel 

obligationsarbitrage) samt med USD 3,25 mio. fra Bronte Capital.  

Vi investerede EUR 4,5 mio. (5% af fonden) i Kirkoswald Global Macro, som handler renter, FX, kredit, 

råvarefutures og aktiefutures. Kirkoswald er oppe med godt 20% år til dato og har leveret et årligt 

afkast på knap 20% siden start i 2018 med en negativ samvariation (beta) til aktiemarkedet. I en tid 

drevet af enorm usikkerhed i den globale økonomi ser vi Kirkoswald som en særdeles attraktiv fond, 

der kan levere et uafhængigt afkast. 

 

Nedenfor er linket til seneste måneds faktaark for Secure Hedge: 

• Secure Hedge (august) 

 

Finansiering 

 

Byggefinansiering – AEP  

Nervøsiteten og tilbageholdenheden fra udviklere af ejendomsprojekter er fortsat i 3. kvartal. 

Primært igangsættes kun nye projekter, hvor der allerede inden byggestart er indgået en aftale med 

slutinvestor. Investorinteressen som slutejer af boligudlejningsejendomme er dog fortsat til stede 

(læs mere under afsnittet ”Ejendomme”), og da der ikke igangsættes så mange ejendomsprojekter 

som tidligere bl.a. inden for segmenterne offentlige byggerier samt kontor og erhverv, kan der 

allerede nu spores ledig kapacitet hos fagentreprenørerne, hvilket afspejles i kostpriserne. Herudover 

synes der at være mere normaliserede tilstande på vej på levering af byggematerialer, hvor særligt 

levering af betonelementer tidligere har været udsat for både tidsmæssige udfordringer og 

væsentlige stigninger i priserne. 

 

Vi screener fortsat boligprojekter med fokus på beliggenhed, udlejningssikkerhed samt et fornuftigt 

niveau og risikomargin på kostpris samt startafkast. Lige nu arbejder vi med en pipeline af sager, hvor 

vi forventer at kunne fuldinvestere Byggefinansiering lll-fonden i indeværende år. Da alle 

udbetalingsbetingelser for lånene skal være opfyldt, herunder eksempelvis myndighedernes 

udarbejdelse af byggetilladelser, inden vi gennemfører kapitalkald, forventer vi, at kapitalkaldene vil 

blive fordelt mellem 4. kvartal i indeværende år samt 1. kvartal i 2023.   

 

Private Debt – Kartesia 

Secure Spectrum Private Debt II (Kartesia) havde final close i april 2021 samtidig med den 

underliggende fond Kartesia Senior Opportunities I. Vi trådte ind i fonden på et sent tidspunkt i 

fundraisingforløbet, hvilket havde en række klare fordele. Det var blandt andet muligt at analysere 

de investeringer fonden allerede havde gennemført, hvilket samlet set udgjorde knap halvdelen af 

fondens størrelse. Derudover medførte den sene indtræden, at investorerne undgik den klassiske J-

kurve. 

 

Fonden har i 2. kvartal 2022 foretaget seks nye investeringer, mens et enkelt lån er blevet indfriet 

tidligt. Tidlige indfrielser medfører generelt et ekstraordinært højt afkast som følge af indbyggede 

beskyttelser imod det. Fonden er fuldt investeret med investeringer på tværs af ni forskellige 

europæiske lande fordelt på 17 forskellige sektorer. Fondens samlede afkast ligger på niveau med 

forventningerne. Ligesom andre aktiver er fondens værdiansættelser i dette markedsmiljø reguleret 

https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/Secure-Hedge-Maanedsrapport-August-2022.pdf
https://securespectrum.dk/wp-content/uploads/Secure-Hedge-Maanedsrapport-August-2022.pdf
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ned, men det giver ingen anledning til bekymring. Over fondens levetid forventes et afkast efter 

omkostninger på over 7% p.a. 

 

Private Debt – LGT Capital Partners 

Secure Spectrum Private Debt III (LGT) havde first close i december 2021 og final close i marts 2022. 

Den underliggende fond (LGT CEPD III) er pr. 2. kvartal 2022 ca. 23% investeret og 10% indbetalt. Der 

har over sommeren været god investeringsaktivitet og således forventes fonden ved udgangen af 3. 

kvartal at være ca. 40% investeret, hvilket er på niveau med det initialt forventede investeringstempo. 

 

Fonden har i 2. kvartal 2022 foretaget fire nye investeringer, hvoraf to af dem er yderligere 

investeringer i eksisterende lånefaciliteter og to af dem er lån til nye virksomheder. Dermed er fonden 

investeret i ni lån på tværs af fem europæiske lande i en række forskellige industrier. Alle 

underliggende selskaber har solid indtjening og sunde balancer. Afkastmæssigt er fonden kommet 

stærkt fra start, men det er endnu for tidligt at sætte meningsfyldte tal herpå. I løbet af levetiden 

forventes et afkast efter omkostninger på 6–8% p.a.

 

Ejendomme 

 
Udviklingen på det private boligmarked fylder med rette meget i dagspressen. En farlig cocktail af 

store rentestigninger, øgede energiomkostninger samt usikkerhed om fremtidige ejendomsskatter 

har lagt en massiv dæmper på det private boligmarked. Dette kombineret med at pengeinstitutterne 

er blevet mere tilbageholdende med finansieringen bevirker, at der efter mange år med ubrudte 

værdistigninger nu forventes faldende priser.  

  

På markedet for boligudlejning ser vi omvendt en stor efterspørgsel efter lejemål bl.a. som følge af 

ovennævnte faktorer på det private ejendomsmarked. Ligeledes ser vi en fortsat høj 

investorinteresse i at erhverve aktiver inden for dette ejendomssegment omend, at de stigende 

finansieringsrenter har reduceret den historisk høje forskel mellem startafkast og finansieringsrente, 

da startafkastene ikke har flyttet sig i samme tempo som finansieringsrenten.  

  

På trods af den stigende uro på de finansielle markeder har den samlede transaktionsvolumen i 2. 

kvartal 2022 været over DKK 24 mia., hvilket er næsten 30% højere end samme periode sidste år. 

Samlet er der i første halvår 2022 omsat erhvervs- og investeringsejendomme i Danmark for næsten 

DKK 40 mia. mod knap DKK 38 mia. i det hidtidige rekordår 2021. Dog er der henover sommeren 

opstået en vis tilbageholdenhed særligt blandt de mindre aktører på markedet bl.a. grundet de 

kraftige rentestigninger, som vi forventer vil sætte sig i en lavere transaktionsvolumen i andet halvår 

af 2022. 

  

Der er dog fortsat rigtig mange penge allokeret til ejendomsinvesteringer særligt inden for 

segmentet boliginvesteringsejendomme. Investorerne tiltrækkes af det stabile langsigtede cashflow 

og at indtægterne, til en vis grad, er inflationsreguleret. 

  

Der er i kvartalet vedtaget et loft for huslejeregulering, hvor udlejer højest må inflationsregulere lejen 

med 4% årligt i de næste to år. På den korte bane vil det sandsynligvis ikke have den store indflydelse 

på værdierne for investeringsejendomme. På den længere bane kan Danmarks image som ”sikker 

havn” dog lide skade såfremt, at der kommer yderligere politiske indgreb og uforudsigelighed for 

internationale investorer som tegner sig for op mod halvdelen af transaktionsvolumen.    

  

Vi vurderer således fortsat, at investering i boligudlejningsejendomme er et interessant aktiv i forhold 

til allokering af kapital i en portefølje og giver i nogen grad en inflationsbeskyttelse i form af 

lejereguleringer. 
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Real Estate I 

Vi havde i maj 2022 first close i Real Estate I. Final close forventes i løbet af 4. kvartal 2022. På baggrund 

af et univers på mere end 1.000 ejendomsfonde har vi udvalgt de mest attraktive ejendomsfonde i 

2022. Real Estate I forventes at bestå af to ejendomsfonde på tværs af segmenterne bolig, kontor, 

logistik, lager og detail. 

 

Den første fond blev aktiveret i juni og har købt en erhvervsejendom i Helsinki samt har startet et 

udviklingsprojekt i omegnen af Stockholm. Begge fonde forventer et markedsmiljø med ekstra-

ordinært interessante muligheder i 2022-2024. 

 

AEP Bolig+ I 

Den landsdækkende boligfond AEP Bolig+ I K/S har i 3. kvartal i år overtaget en nybygget og fuldt 

udlejet ejendom i Gartnerbyen i Odense. Fondens sidste investering, der ligeledes er beliggende i 

Gartnerbyen i Odense, afventer alene, at der modtages endelig byggetilladelse, for at byggeriet kan 

igangsættes. Fonden er herefter fuldt investeret med i alt ni boligudlejningsejendomme og ca. 600 

boliger geografisk fordelt mellem hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg, Trekantområdet samt 

Odense. Pr. 30. juni 2022, hvorfra vi har de seneste opdaterede regnskabstal for fonden, er der 

realiseret et nettoafkast på 19,2% (IRR), som er væsentligt over det oprindeligt forventede nettoafkast 

på 8-10% p.a.  

 

SFM Bolig+ ll 

For at drage nytte af erfaringen og forretningsmodellen fra fond l, har vi startet en fond II op i 2. 

kvartal; SFM Bolig+ ll K/S. SFM Bolig+ II skal fortsætte strategien fra fond l samt udnytte det 

forventede kommende attraktive marked for nyere og nybyggede boliginvesteringsejendomme.  

 

Private Equity 

 
Private Equity – AlpInvest (KAPE) 

KAPE 2019, 2020 og 2021 (AlpInvest) er alle lukkede for nye investeringstilsagn, fuldt investerede til 

underliggende fonde og er i gang med deres respektive investeringsperioder. Investeringstempoet 

i de underliggende fonde ligger lidt over de initiale forventninger, men som følge af kreditfaciliteter 

i de underliggende fonde samt i KAPE-fondene for at forbedre likviditetsstyringen, er investeret 

kapital højere end kaldt kapital. Dette er i tråd med forventningerne. 

 

Fondene har leveret positive afkast i første halvår af 2022 på trods af den uro, der har præget de 

finansielle markeder. Det skyldes en stærk underliggende indtjeningsvækst i selskaberne. Det er 

endnu for tidligt at vurdere afkastene i de underliggende fonde, da en del investeringer er foretaget 

inden for det seneste år. Ser man på de investeringer, der er ældre end 18 måneder, har de leveret et 

årligt afkast på 63% svarende til et samlet afkast på ~120% (2,2x afkastmultipel) opgjort pr. 2. kvartal 

2022. Det ligger væsentligt over de initiale forventninger. 

 

KAPE 2022 havde final close i 3. kvartal 2022 og har på nuværende tidspunkt afgivet kapitaltilsagn eller 

øremærket kapital til seks fonde svarende til ~74% af de samlede kapitaltilsagn. KAPE 2022 forventes 

at give tilsagn til yderligere to fonde, hvorefter fonden er fuldt investeret. 

 

KAPE 2023 forventes at holde first close i starten af november 2022 og vil bestå af både traditionelle 

kapitalfonde i USA og Europa samt co-investeringer. 

 

Private Equity III – Secure Spectrum 

Private Equity III lukkede på DKK 223 mio. i 2. kvartal af 2022 og har dags dato afgivet seks 

investeringstilsagn ud af de tilsigtede otte. Vi forventer fortsat, at fonden vil være fuldt investeret 

ved udgangen af 2022. I 2. kvartal kaldte fonden DKK 44,8 mio. fra investorerne svarende til 20% af det 
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samlede tilsagn til fonden. Den underliggende portefølje er kommet godt fra start og er allerede 

værdiansat til 1,21x den indbetalte kapital ved udgangen af 2. kvartal 2022. Det svarer til en intern 

rente (IRR) på >100%. Værditilvæksten er særligt drevet af Equip Capital I (1,61x), KVC Secondaries 

Fund II (1,46x) og K5 Private Investors (1,22x). 

 

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående nyhedsbrev, er du altid velkommen til at kontakte din 

rådgiver hos Secure Spectrum.  

 

Vi ser frem til, at udviklingen vender og vil gøre vores bedste til at sikre, at vi er rustet bedst muligt 

hertil. 

 


