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Punkt 1: Ledelsens 
beretning om Selskabets 
virksomhed i det forløbne 

regnskabsår



Samlet økonomisk overblik

• CeMat A/S’ aktiviteter 
– rettet mod Polen, der har en befolkning på 38,5 mio. 
– lovende udviklingsmuligheder
– landet opgraderet til at have status som “udviklet marked”  
– økonomisk vækstperiode 
– attraktivt investeringsmål i Europa 

Det polske ejendomsmarked viser fortsat vækst drevet af væksten i BNP.

• Warszawa
– Polens hovedstad 
– befolkning på 1,7 mio. 
– landets mest udviklede by 
– stærk økonomi og evne til at tiltrække internationale og indenlandske investeringer

Warszawa betragtes som det mest likvide ejendomsmarked i Polen.
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Vores mission

• Nær fremtid
– at omdanne selskabet fra en produktionsvirksomhed til et ejendomsselskab

– at fokusere på udlejning og administration

– at skabe en lønsom virksomhed

• På lang sigt 
– at afhænde ejendommene 

– at udlodde dividende til vores aktionærer
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Udskiftning i ledelsen
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Jarosław Lipiński (født 1977) – Adm. direktør, direktionen

Uddannet jurist

Videreuddannelse på MBA Academy, Warsaw School of Economics
Polsk statsborger

Ansat i CeMat A/S i 2018

Ledelseshverv:
Jaroslaw Lipinski har de seneste 18 år arbejdet inden for 
ejendomsbranchen og har haft lederjob i flere internationale 
virksomheder, de seneste 10 år hos TK Development A/S med ansvar for 
udlejning og udvikling.

Antal aktier i CeMat: 0



Kort om faste ejendomme

• Warszawa, Polen 

Bruttoudlejningsareal: 28.600 m2

Grundareal: 161.006 m2

Fordelt på:

126.796 m2 - industrigrund

10.722 m2 - vej, hvor CeMat ejer 75 %

23.488 m2 - industrigrunde, hvor CeMat ejer 71,4 %

Antal lejere: 133

Tomgang: 9 %

• Blichowo, Polen

Grundareal: 13.603 m2

Landbrugsjord

Warszawa, PL
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Aktuel og fremtidig situation

CEMAT AKTUELT

• Vedligeholde og renovere CeMat-
bygningerne

• Opretholde høj udlejningsprocent – 91 %

• Fokusere på nye lejekontrakter og 
fornyelse af lejekontrakter 

• Fortsætte aktiviteterne inden for fast 
ejendom

• Styrke administration og organisation

• Fortsat erhverve aktier gennem det polske 
holdingselskab CeMat Real Estate fra 
minoritetsaktionærer i CeMat ’70 
(ejerandel øget til 88,70 %)

FREMOVER

• Styrke teamet inden for udlejning og 
ejendomsadministration 

• Genudleje og identificere yderligere 
indtægtskilder

• Øge udlejningsprocenten i 2019 fra de 
nuværende 91 %

• Genudleje Topsils lokaler

• Fortsat erhverve aktier fra 
minoritetsaktionærer
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Mål nået i 2018

• Indtægter 

Stigning på ca. 2 % i forhold til 2017

• Antal lejere 

Stigning fra 129 til 134 

• Udlejningsprocent 

Stigning fra 88 % til 91 % 

• Ejendomsværdi

Stigning på 2 % 
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Hovedtal
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Mål der skal indfris i 2019

• Indtægtsfremgang

• Højere udlejningsprocent

• Retmæssig adkomst til ejendommene 

• Opbygning af et ejendomsteam baseret på kompetente og motiverede 
medarbejdere

• Ændring af klassificering i lokalplanen

• Salg af aktiver

• Forberede udlejning af de lokaler, der er opsagt af Topsil (ca. 20 % af det 
samlede areal)
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Langsigtede mål

• Nuværende aktiviteter 

primært rettet mod at generere maksimale pengestrømme fra de 
nuværende ejendomme og klargøre dem til salg. 

• CeMats omdannelse 

fra en produktionsvirksomhed til et ejendomsselskab 

kræver støtte fra erfarne ejendomseksperter. 

• Langsigtede mål inden for 5-7 år

Forberedelse af solidt grundlag til at opnå disse er allerede begyndt. 
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Langsigtede mål

4 milepæle

• Retmæssig adkomst til grunde
retssager / individuelle forhandlinger med klagerne

• Ændring af klassificering i lokalplanen
aktiv dialog med myndighederne i Warszawa 

omklassificering af arealet fra dets nuværende formål til alternative formål

ændring af arealets klassificering med assistance fra arkitekter

• Løsning af forhold om fælles ejerskab
CeMat og Institute of Technology skal i fællesskab finde en løsning

interne veje og en grund med en stor produktions-/kontorbygning 

• Indgåelse af salgsaftale med en investor
øge værdien af ejendommen i Warszawa 2-3 gange 

tidshorisont på 5-7 år

delvist salg
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Forventninger til 2019

• EBITDA for CeMat-koncernen

- omkring kr. 3-4 mio.

• Et mindre positivt nettoresultat før indregning af vurderingen af 
investeringsejendommen
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Punkt 2: Fremlæggelse 
af revideret årsrapport 

til godkendelse



Hovedtal
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Stigningen i eksterne omkostninger skyldes betaling af yderligere 
ejendomsskat som følge af en skatterevision.



Nøgletal 
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Balance
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Vurderingsrapport

Warszawa

Ejendommen i Warszawa repræsenterer i sin nuværende form en værdi på PLN
62 mio. (ca. kr. 108.414.000) med udgangspunkt i 100 % af ejendommen
(eller aktierne).

Dette svarer til en stigning på knap 2 % i forhold til værdien i
vurderingsrapporten fra 2017.

BLICHOWO

Landbrugsjorden i Blichowo blev af ledelsen værdiansat til PLN 0,1 mio. (kr. 0,2
mio.).

Kilde: Vurderingsrapport, Cushman & Wakefield, 2018

19



Balance
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• Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, 
at der for regnskabsåret 2018 ikke udbetales 
udbytte
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Punkt 3: Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller 
dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport



Bestyrelsen foreslår at fastholde:

• Basisvederlaget på kr. 140.000. 

– Formandens = basisvederlaget x 2,5

– Næstformandens = basisvederlaget x 1,75
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Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det 
igangværende regnskabsår



Bestyrelsen foreslår genvalg af:

• Frede Clausen

• Eivind Dam Jensen og 

• Joanna L. Iwanowska-Nielsen

Nærmere detaljer om uddannelse, erhvervserfaring, ledelseshverv m.m. er udsendt med indkaldelsen til 
Generalforsamlingen
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Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen



Bestyrelsen foreslår genvalg af:

• BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Punkt 6: Valg af revisor



Bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til bestyrelsen 
til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens 
dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 
% af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod 
et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på 
Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede 
sælgerkurs.
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Punkt 7: Bemyndigelse



• Ændring af sproget for udarbejdelse og aflæggelse af 
årsrapporten

• Ændring af vedtægter vedrørende aldersgrænse for 
bestyrelsesmedlemmer

• Generel opdatering af vedtægter
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Punkt 8: Forslag fra bestyrelsen
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Punkt 9: Eventuelt
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