
88313986 3_BS_23
A00587439A

Endeligt skøde vedrørende
ejendommen beliggende Strandvejen 235, Charlottenlund
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Side 1

Registreringsafgift: kr. 301.400,00

Matr.nr.:	 1 AI
	

Anmelder:
Ejerlav:	 Charlottenlund

	
Advokat Per Hald Madsen
Overgaden neden Vandet 19

Beliggende: Strandvejen 235
	

1414 København K
2920 Charlottenlund
	

Telefon: 70 27 88 99

Underskrevne

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

ENDELIGT SKØDE
GENPART 418669 02 0000.0020

K&T Ejendomme A/S
c/o JBJ Invest A/S
Gersonsvej 7
2900 Hellerup
CVR. nr.: 27 23 60 30

06.02.2007 TA
301.400,00 K

sælger, skøder og endeligt overdrager herved til : K/S Skovriderkroen »444ef-e4f-bel.ft

c/o JBJ Invest A/S
Gersonsvej 7
2900 Hellerup
CVR. nr.: 30 X543 il.

den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. 1 AI, Charlottenlund.

Vilkårene for nærværende handel er aftalt i købsaftale af 22. december 2006, der ikke tinglyses.
Nærværende skøde tilsigter ikke en ændring af købsaftalen.

Til brug for den tinglysningsmæssige del af handlen begæres følgende vilkår tinglyst på ejen-
dommens blad i tingbogen:
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Side 2

RESPEKT AF SERVITUTTER, BYRDER OG ANDRE FORPLIGTELSER

Med hensyn til servitutter, byrder og andre forpligtelser respekteres de til og med den 18. decem-
ber 2006 lyste, hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

HÆFTELSER

Nærværende skøde respekterer følgende:

001	 30.11.2005	 Pantebrev til DLR Kredit A/S stort 	 kr.	 26.513.000,00

002	 22.06.1998	 Skadesløsbrev til Forstædernes Bank, stort 	 kr.	 25.000.000,00

OVERTAGELSESDAG

Ejendommen overtages den 31. december 2006, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende
henligger for købers regning og risiko.

KØBESUM

Købesummen for ejendommen er aftalt til kontant kr. 50.000.000,00
skriver kroner ---FEMTIMILLIONER KRONER 00/100---,

REFUSIONSOPGØRELSE MV.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger købers advokat sædvanlig refusionsopgørel-
se, hvis saldo berigtiges kontant.

Køber er ansvarlig for, at alle ydelser på overtagne prioriteter, ejendomsskatter m.v., som forfal-
der efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og dette gælder, uanset om opkrævningskortene
måtte lyde på købers eller sælgers navn.

Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser over for ejendom-
mens forsyningsselskaber.

Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af
køber fra overtagelsesdagen.

Sælger drager omsorg for, at ejendommen er behørigt forsikret indtil overtagelsesdagen.

Endeligt skøde vedrørende
ejendommen beliggende Strandvejen 235, Charlottenlund
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Navn:

Stilling:

Bopæl:

Underskrift:

ADVOKATFIRMAET
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Side 3

ERKLÆRING I HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUS OG CAMPERING MV.

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 § 8, stk. 2, erklærer køber ved sin
underskrift på nærværende skøde, at ejendommen er erhvervet med henblik på erhvervsmæssig-
drift, der ikke er omfattet af lovens § 1, idet ejendommen alene skal benyttes til helårsudlej-
ning/forpagtning til erhverv.

TILBUDSPLIGT

Ejendommen er ikke omfattet af lejelovens kapitel XVI om tilbudspligt.

UNDERSKRIFTER

Gentofte, den 	
0/ 

v
n-1.,	

Gentofte, den  /12 

For sælger

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myn-
dighed for så vidt angår sælger:

Navn

Stilling:	 \zen ■̀20k N CC,2

Bopæl:
~13721'IiNIO

Underskrift:

Endeligt skøde vedrørende
ejendommen beliggende Strandvejen 235, Charlottenlund
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Side:	 5

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

•

,	 Påtegning på Skøde.
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Dagbogsdato: 06.02.2007
Dagbogsnr. : 4993

Afvist fra tingbogen den 24.02.2007, da anmeldelse til Erhvervs- og
selskabsstyrelsen mangler.

Retten i Gentofte den 24.02.2007

Grete Wittendorff

•

•
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Side:	 6

Akt.nr.:
BS 23

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde.
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 19.03.2007 under nr.	 8223
Senest ændret den	 : 19.03.2007 under nr. 	 8223

Skødet er endeligt

Retten i Gentofte den 26.03.2007

Jeanne Sjøholm

•

•



Afgift: kr. 1.400,00
	 0523

Charlottenlund Akt:	 Skab nr.
(udfyldes af tinglysningskontoret)

Sag nr.: V 117623

Ejerlav:

Matr.nr.:

Gade og husnr.: Strandvejen 235

Pålydende nyt lån	 26.513.000 kr.	
Anmelder:

Evt. forholdsmæssigt kurstab, nyt lån 	 113.396 kr.
Restgæld/Indfrielsessum indfriede lån 26.368.804 kr. Navn:
Omkostninger, indfriede lån	 0 kr.
Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 30.800 kr.	 Adr.:
Afgiftspligtigt beløb	 0 kr.
Beregnet efter kursværdier

Tlf.nr.:

PANTEBREV

Ikke til ordre

FORSTÆDERNES BANK A/S
BOLIGKREDIT

Kalvebod Brygge 47, 1560 København V
-nt 70 80 75 00. Fax 33 52 59 93

OBLIGATIONSLÅN MED SÆRLIGE
RENTEVILKÅR.

AFDRAGSFRIT LÅN / ANNUITETSLÅN.
KONVERTERBARE OBLIGATIONER. DKK.

Debitors navn og K & T Ejendomme A/S
bopæl:	 C/O Jbj Group A/S

Gersonsvej 7
2900 Hellerup GENPART 353760 01 0000.0098

	
30.11.2005 TA

1 .400700 K

Kreditors navn og
bopæl:

erkender herved at skylde
DLR KREDIT A/S

NYROPSGADE 21, 1780 KØBENHAVN V.

Lånets størrelse: DKK 26.513.000,00.

Rente og
betalingsvilkår:

Den til enhver tid værende restgæld forrentes med 5,00 % om året, medmin-
dre mindsterenten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24.09.2003 om skatte-
mæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kon-
trakter, på tidspunktet for lånets udbetaling overstiger den anførte rentesats. I
så fald forrentes restgælden med den på udbetalingstidspunktet gældende
mindsterente med tilsvarende regulering af pantebrevets ydelser.

Lånet er afdragsfrit i 5 år, dog således at den afdragsfrie periode ophører ved
udgangen af den sidste hele terminsperiode, der ligger indenfor 5 år fra lånets
udbetaling. Efter udløbet af den afdragsfrie periode forrentes og afdrages lån-
et med lige store ordinære kvartårlige terminsydelser, indtil lånet er færdig-
amortiseret senest 30 år efter udbetalingen.

Beregningsgrundlaget og satsen for risiko- og administrationsbidraget, der
skal betales af debitor udover rente og afdrag, fastsættes af kreditor, der lige-
ledes, af markeds- eller forretningsmæssige grunde, herunder indtjenings-
mæssige grunde, er berettiget til under lånets løbetid, med 3 måneders varsel
til en terminsperiodes begyndelse, at ændre beregningsgrundlaget og satsen
med virkning for fremtidige terminsydelser.

Kreditor er endvidere med samme varsel som ovenfor anført berettiget til at
ændre beregningsgrundlaget eller satsen for risiko- og administrationsbidraget
i tilfælde af,

NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side,
pkt. 9a.

V/117623/453841/MV/1/5]-24.0/DLRKSNI



Den pantsatte
ejendom:

1ai Charlottenlund af areal 9.772 m2 •
Opsigelse:

Side 2

at en sådan adgang fremgår af eller er forudsat i lånetilbudet,
at der, jf. lånetilbudet, er ydet rabat på risiko- og administrationsbidraget, så-

ledes at dette er fastsat lavere end den på lånetilbudstidspunktet gælden-
de bidragssats efter prislisten, og det i lånetilbudet er anført, at bidraget vil
blive revurderet,

at debitor har misligholdt låneforholdet, herunder betalingsforpligtelsen, eller
at der sker ændringer i

- debitors økonomiske bonitet,
- det pantsattes værdi/omsættelighed eller
- engagementets størrelse, rentabilitet eller beskaffenhed i øvrigt.

Ydelserne beregnes kvartårligt for perioden til 1. januar, 1. april, 1. juli og 1.
oktober og forfalder til betaling bagud henholdsvis 1. december, 1. marts, 1.
juni og 1. september. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra ud-
betalingsdagen og forfalder den 1. i den førstkommende terminsmåned efter
udbetalingsdagen.

Lånet er, bortset fra ejerskifte og misligholdelse, uopsigeligt fra kreditors side.
Om indfrielsesvilkår m.v. henvises til særlige bestemmelser.

Ingen.

De før den 08.05.1998 tinglyste servitutter og andre byrder.

1. Lånevilkår:
For lånet gælder kreditors til enhver tid gældende vedtægter og lånevilkår.
Sammen med lånetilbudet har debitor modtaget et eksemplar af de på dette
tidspunkt gældende vilkår, henholdsvis "DLRs generelle lånevilkår", "DLRs
låntyper" og "Information om lån med afdragsfrihed".

Ved lånets udbetaling erlægges stiftelsesprovisionen efter de af kreditor fast-
satte regler herom. Stiftelsesprovisionen tilbagebetales ikke.

2. Gebyrer og morarenter:
Betales en terminsydelse eller et indfrielsesbeløb ikke rettidigt, påløber mora-
renter. Morarenter beregnes p.t. med 1,5% af det skyldige beløb pr. påbegyndt
måned regnet fra sidste rettidige betalingsdag indtil betaling finder sted.

Der påløber gebyrer for erindringsskrivelser og for overgivelse af skyldige be-
løb til inkasso ved misligholdelse samt gebyrer i øvrigt for forskellige service-
ydelser m.v. i forbindelse med lånet. Der henvises herved til kreditors til en-
hver tid gældende prisblad.

Kreditor forbeholder sig ret til at ændre størrelsen af gebyrer, at indføre nye
gebyrer og at ændre morarentesatsen eller beregningsmåden, såfremt kredi-
tor ændrer sin prisfastsættelse eller gebyrstruktur af markeds- eller forret-
ningsmæssige grunde, herunder indtjeningsmæssige grunde.

3. Hæftelse:
Debitor hæfter personligt for forpligtelserne i henhold til nærværende pante-
brev.

Debitor overtager samtidig ved sin underskrift på nærværende pantebrev det
personlige gældsansvar for øvrige i ejendommen indestående lån til kreditor
og erklærer sig samtidig bekendt med vilkårene for disse lån.

Oprykkende
panteret efter:
Respekterede
servitutter m.v.:

Særlige
bestemmelser:

•

V/117623/453841/A{V/2/5}24.0/DLRKSNI



Side 3

4. Forfald:
Udover de i pantebrevsformular B nævnte tilfælde forfalder lånet til øjeblikkelig
indfrielse efter påkrav fra kreditor, såfremt
- det pantsatte efter kreditors skøn ikke vedligeholdes forsvarligt,
- det ved den pantsatte ejendoms belåning medvurderede løsøre, herunder

driftsinventar, driftsmateriel, besætning m.v. helt eller delvist sælges, bort-
fjernes eller pantsættes uden at blive erstattet af tilsvarende ubehæftede
løsøreværdier,
den til den pantsatte ejendom eventuelt tilknyttede mælkekvote helt eller
delvist sælges eller på anden måde fjernes fra ejendommen,
debitor ikke inden en af kreditor efter påkrav fastsat frist indsender sit re-
viderede årsregnskab,
ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling (f.s.v.a. forhåndslån efter
lånets overgang til endeligt lån) overgår til anden anvendelse, som ville
have medført, at lånet ikke ville kunne have været ydet som det tilbudte
f.s.v.a. lånestørrelse, løbetid, låntype eller amortisationsforløb. Debitor har
pligt til at underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse,
ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation
med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte
låns løbetid, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden
ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette kreditor om en sådan
ændret anvendelse,
lånsøger har angivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger
m.v., som har haft indflydelse på værdiansættelsen.

5. Gældsovertagelse:
Kreditor kan efter ansøgning lade en ny ejer indtræde som debitor for lånet.
Kreditor forbeholder sig dog en ubegrænset adgang til at nægte en sådan
gældsovertagelse.

6. Indfrielsesvilkår:
Lånet kan uden forudgående varsel ekstraordinært indfries eller nedbringes
med obligationer svarende til obligationsrestgælden pr. indfrielsesdagen af
samme serie og rentefod som de, med hvilke lånet er effektueret. Udtrukne
obligationer kan ikke benyttes til indfrielse af lånet. Obligationerne modtages til
deres pålydende værdi. Ved ekstraordinær indfrielse eller nedbringelse af lån-
et forfalder førstkommende ordinære afdrag til kontant betaling.

Endvidere kan lånet med 2 måneders varsel til en obligationstermin den 1/1,
1/4, 1/7 og 1/10 ekstraordinært indfries eller nedbringes med et så stort kon-
tantbeløb, at obligationsrestgælden kan udtrækkes helt eller delvis og indløses
til pari. Opsigelse skal være kreditor i hænde senest den sidste hverdag i den
3. måned forud for den obligationstermin, til hvilken lånet ønskes indfriet. Ind-
frielsesbeløb skal være kreditor i hænde senest den sidste hverdag i måneden
forud for den termin, til hvilken lånet indfries. Ved kontant indfrielse kan kredi-
tor forlange, at der stilles sikkerhed af et pengeinstitut for beløbet. Udbetales
lånet til en obligationskurs over 100 (eller udbetales lånet ved overførsel af
obligationer til en VP-konto på et tidspunkt hvor den officielle kurs alle handler,
eller i mangel heraf en skønnet kurs, 2 børsdage før udbetalingen er over 100)
kan lånet dog ikke indfries kontant til pari (kurs 100) til en termin, der ligger tid-
ligere end 12 måneder efter lånets udbetaling, medmindre indfrielsen sker i
forbindelse med ejerskifte.

Kreditor foretager beregning af indfrielsesbeløb og eventuelle reguleringer af
lånet som følge af indfrielsen. Indfrielsesopgørelse til brug for ekstraordinær
indfrielse/nedbringelse af lånet udfærdiges af kreditor mod betaling af et ge-
byr. Der påløber ligeledes et gebyr ved ekstraordinær indfrielse/nedbringelse
af lånet.

V/117623/453841/A-[V/3i5]-24.0IDLRKSNI



Side 4

Samme indfrielsesvilkår gælder, hvis lånet af kreditor kræves ekstraordinært
indfriet eller nedbragt i tilfælde af lånets misligholdelse eller ved ejerskifte.

ti
7. Retablering ved låneomlægninq:
Såfremt lånet helt eller delvist optages til indfrielse af andre lån i ejendommen,
og låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er debitor uanset
årsag hertil pligtig at medvirke til at etablere en prioritetsstilling i ejendommen,
hvor hovedstolen på lånet ikke er større end de regulerede restgælde på ind-
friede lån, og hvor lånet ikke afdrages langsommere end indfriede lån, og lø-
betiden på lånet ikke overstiger løbetiden på indfriede lån. Samtidig meddeler
debitor fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive de nødvendige
dokumenter.

8. Force majeure:
Kreditor er erstatningsansvarlig, hvis kreditor på grund af fejl eller forsømmel-
ser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er kreditor ikke
ansvarlig for tab, som skyldes:

- nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i
	 •

disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset
om det er kreditor selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af
systemerne

- svigt i kreditors strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller for-
valtningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabo-
tage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)

- strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod
eller iværksat af kreditor selv eller dens organisation, og uanset konfliktens
årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af kreditor.

- andre omstændigheder, som er uden for kreditors kontrol.

Kreditors ansvarsfrihed gælder ikke hvis:

- kreditor burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen
blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet

- lovgivningen under alle omstændigheder gør kreditor ansvarlig for det for-
hold, som er årsag til tabet. •

V/117623/4538411A-[V/415]-24.0/DLRKSNI
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Side 5

9. Regnskabsoplysninger:
Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet samtidig tilsagn om på kredi-
tors anmodning at ville udlevere afsluttet årsregnskab (årsrapport) og evt.
perioderegnskaber og budgetter. Endvidere giver debitor samtykke til, at kredi-
tor kan indhente årsregnskaber m.v. hos regnskabskonsulent, revisor, i en
database, hvor regnskabet evt. er indlæst, eller hos pengeinstituttet uden
anden dokumentation end forevisning af nærværende samtykke. Debitor ac-
cepterer tillige, at årsregnskab m.v. kan overføres til kreditor elektronisk.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

e 	 -	 den  2L4111  200".

Som debitor l< g T Gjer)aorYw--le *15

Sign, 7QotGi ry) '7,-)y-tA L4S	 vIS-e

Som ægtefælle og såfremt jeg er medejer
af ejendommen som debitor og pantsætter:

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed.
For så vidt nærværende pantebrev kun er underskrevet af debitor, attesterer vi, der nøje kender de-
bitors forhold, tillige, at debitor er ugift eller at ejendommen ikke er omfattet af § 18 i lov om ægte-
skabets retsvirkninger.

Navn.	 	 Navn-
Randi Mørk—Pedersen.

CLAUS ULRICH MØBIUS 	 EArenskiinderWVer
Stilling-	 Kupciechet 	 	 Stilling.	 Sviliciftg■wi Id' 

HI

4000
mmeievvej 5	 j8t50 Seb«8

Roskilde

Bopæl.	 	 -Bopæl-

V/117623/453841/A-[ V/5/5]-24.0/DLRKSNI
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Side:	 7

Akt.nr.:
BS 23

* *	 * Retten i Gentofte
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 26.513.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K&T Ejendomme A/S
Lyst første gang den: 30.11.2005 under nr. 51148
Senest ændret den	 : 30.11.2005 under nr. 51148

Anm:
Skadesløsbrev Unibank A/S, Erhverv Amager,2650 Hvid, Dkk 25.000.000
Pantebrev DLR Kredit A/S, Dkk 27.620.000

Retten i Gentofte den 30.11.2005

Mie Skydt Heding•

•



Akt: Skala-Ç nr. 2 3
(Udfyldes af dommerkontoret) 	 1

Unibank 
39 (%Ls

Matr. nr.

(ktftlWigiWWÏ.Qafgi ft:

Stempelafgift	 kr.	 0,00
(flquikgi.fig husnr.	 kr.	 1200,00
Afgift i alt	 kr.	 1200,00
Dette skadesløsbrev tjener til sikkerhed for bankens tab ved
kautions- og garantiforpligtelser for debitor eller kautions-
og garantiforpligtelser for andre, hvis debitor udtrykkeligt
har bestemt, at skadesløsbrevet skal tjene til sikkerhed her-
for.
Ejerlav:	 Charlottenlund
Matr.nr.:	 1 AI
(Ejerlejlighedsnr.)
Gade og husnr.:	 Strandvejen 235

Akt:	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:

Anmelder

Unibank A/S
Erhverv Amager /København Vest
Hvidovrevej 59
2650 Hvidovre
Tlf.nr.: 36-481322
Ref.: hej/jb

Skadesløsbrev

Debitor.

Kreditor:

Beløb:

Den pantsatte
ejendom:

Oprykkende
panteret efter:

giver herved

Navn:

Adr.

I3Y:
Tlf.nr.:

(Fast ejendom)

Nejro Colonial ApS
	

r);.

Rødovre Centrum 134
2610 Rødovre
	

17. 6.98
	

1200
A./.5

- 2c5U h.• ■ ciovrc

Unibank A/S
Erhverv Amager/København Vest
Hvidovrevej 59
2650 Hvidovre
36-481322

panteret i nedennævnte ejendom til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad jeg til enhver tid af hvilken som
helst grund måtte blive denne skyldig, dog ikke ud over

Kr. 25.000.000,00

Matr.nr.

1 Al Charlottenlund

Skadesløsbrevet respekterer ikke foranstående hæftelser.

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

SCHJØL1N TRYK. KØBENHAVN

Form. 167 G
416045 01.94



Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed:

Dato:

Debitors
underskrift: Nejro Colonial ApS

Jea

(/Uni lk A/S
Erhverv Amager/ bh. VeSt
Hvidovrevej 59 
2650 Hvidovre
Tlf. 36 48 13 33
Fax 36 48 12 33

g

Unibank
Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Hvis nogen af de forpligtigelser, som skadesløsbrevet sikrer, misligholdes, kan kreditor straks bet gte skadesløs-
brevet som forfaldent og er berettiget til at tvangsrealisere den pantsatte ejendom.

Debitor er forpligtiget til at holde ejendommen og dennes tilbehør fuldt forsikret mod brand i fo ikringsskab,
som kan godkendes af kreditor. Kreditor kan desuden kræve ejendommen yderligere forsikret me andre sær-
lige risici ved ejendommen.

Den oprykkende panteret omfatter også indtægter, erstatnings- og forsikringssummer knyttet til d pantsatte
genstande.

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantehrevsformular SKADESLØSBREV FAST I ENDOM.

Debitor erklærer, at denne ikke er gift eller har ind-
gået registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke
omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger §18.

Respekterede
servitutter m.v.:

Særlige
bestemmelser.

Navn.

Bopæl.

Navn:

Stilling 	 Unibank AIS 
Erhverv Ama ger/Kbh. Vest
Hvidovrevej 59

Bopæl:  2650 Hvidovre
Tlf. 36 48 13 33
Fax 36 48 12 33



Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Akt: Skab	 nr.

Unibank
	 (Udfyldes af dommerkontoret) 3

Anmelder:

Justitsministeriets pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST EJENDOM

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseændring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det
af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse,
kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset adresseændring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseændring ikke er kommet frem til debitor,
skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af Folkeregisteret eller anden let
tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtnings-
afgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

3. Debitor forpligtiger sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om mini-
mumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantes værdi nedrives, uden at der stilles betryggende sikkerhed,
b) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, og
d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret.

Form. 167 G
416045 01.94 SCHJOUN TRYK . KØBENHAVN
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*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 25.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: Nejro Colonial ApS
Lyst første gang den: 22.06.1998 under nr. 23985
Senest ændret den : 22.06.1998 under nr. 23985

Retten i Gentofte den 08.07.1998

Hanne Thune

•

•



Dette skadesløsbrev består af 5 sider.

(29. /0,0/
11A57r EJNAR 24V5z.-W 2otizr

( e-mk7e

5/0E 5

73
Tinglysningsafgift 1.400 kr.

Anmelder:

Unibank A/S
Erhverv Amager/Kbh. Vest
Hvidovrevje 59
2650,ra-vidovre
Tlf,-(hr.: 36355269
13.et" .: J. Bønding

Tillæg til skadesløsbrev på kr. 25.000.000,00 udstedt af Nejro
Colonial ApS med pant i ejendommen matr.nr . 1 AI Charlottenlund -
tinglyst første gang den 17.06.1998.

Dette skadeløsbrev tjener for fremtiden til sikkerhed for, hvad
jeg til enhver tid af hvilken som helst grund måtte være Unibank
skyldig.

øvrige bestemmelser er uændrede.

Nejro Colonial 'ApS -

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og
udsteders myndighed:

Navn :	 7 	 Navn:	 Ti	 Ki vv15+-101:1-

Stilling: 12- e 14- s--(`'''L>"

Bopæl: (/ 	 Q ( 	 l c '7 B .2,-/f-t-

,2-6 70

Tiltrådt af kreditor:

Stilling: -.JE,41g NIT5Y...KY5 R-55

Bopæl:	 1-36,1vEl-te,	 17/EN&nE 39

3b50 651.51-Ye

Nordea Bank Danmark A/5

Erhvervsproduktion Københ. n
Reg.nr. 2983

Vesterbrogade 8

Postboks 850

0900 København

iels Therkilc ser)

Unibank



GENPART 352298 01 0000.0098
23.1 1 '')005 TA

1.400 700 K

•

Stilling: 	 g&•g 
rilve,msrådgweÇ.

PorturIvænget 2":7

Bopæl :lxf1r,. by 

Navn:

. 5• 113360MITTNW	 0 L9Z '11110A

Nordea
Afgift:
	 1.400 kr.	 Akt:	 skab	 nr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder

Nordea Bank Danmark NS
Erhvervsafdeling København
Vesterbrogade 8, Postboks 850
0900 København C
Tlf.nr.: 33334723
Ref.: Niels Therkildsen

Ejerlav:
	

Charlottenlund
Matr.nr.:
	

1 I ai
(Ejerlejlighedsnr.)
Gade og husnr.:
	

Strandvejen 235

Tillæg

til skadesløsbrev på oprindeligt 25.000.000,00 kr.
med pant i ovennævnte ejendom.

Ny debitor på nærværende skadesløsbrev er

KT Ejendomme A/S,
c/o JBJ Group
Gersonsvej 7
2900 Hellerup

der har erhvervet den pantsatte ejendom og indtræder som debitor på pantebrevet
stedet for Nejro ApS, som udtræder.

Samtidig transporteres skadesløsbrevet til ny kreditor

FORSÆDERNES BANK AIS
ERHVERVS- OG INVESTERINGSCENTER HERLEV
Herlev Hovedgade 119 A. 2730 Herlev

For transporten er vi fyldestgjort

De øvrige bestemmelser er uændrede.

Skadesløs består af i alt 6 sider.

Dato: il ,/ - os Nor•ea Bank Danmark A/S
Er vervsproduktion København

N' is Therkildsen

1 HAMMELEV WELTZ
Nejro ApS

Niels Ejnar Je

KT Ejendomme A/S

/"111111,
/ "7 Pella

pp
Til vitterlighed o' f ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskrivernes yn-
dighed for så vidt angår ny debitor/kreditor:
for så vidt angår gl debitor.

Navn:

Stilling iWi/Va—et/Jr›

Bopæl :	 17-1 6/4t45vhZ 2 73

2%3 &^ 4,rie.6,

Tom



ø

side 7

•

•

fi

CLAUS ULRICH MØBIUS
Kuøwlechef

Himmelevvej 15
4000 Roskilde

For så vidt angår ny debitor:

(y11-217)/V/6-1/1/1-
Navn

(
Stilling Randi Mørk-Pezkr°'i

Erhvc i risk w:cier-ciciiwr

Bopæl	
Syaltafrevti 18
245ö Spbo,s

Navn

Stilling

Bopæl



Stilling: 	

Bopæl:

Stilling:

Bopæl: 	

Tinglysningsafgift	 Side 8

Anmelder:

Forstædernes Bank
Herlev Hovedgade 119 A
2730 Herlev

Tillæg til skadesløsbrev på kr. 25.000.000 oprindeligt udstedt af Nejro Colonial ApS, nuværende
debitor: K & T Ejendomme A/S, c/o JBJ Group, Gersonsvej 7, 2900 Hellerup, med pant i
ejendommen matr.nr. 1 AI Charlottenlund — tinglyst første gang den 17.06.1998.

Nærværende skadesløsbrev respekterer fremtidigt alene:

Kr. 27.620.000 DLR Kredit, obligationslån 4%

Dette skadesløsbrev tjener for fremtiden til sikkerhed for, hvad vi til enhver tid af hvilken som helst
grund måtte være Forstædernes Bank skyldig.

Øvrige bestemmelser er uændrede.

Dette skadesløsbrev består af 8 sider.

Dato: 2,//a -

Til vitterlighed om ægte underskrift, daten rigens rigtighed og underskrivernes my dighed:

Navn: 	 	 Navn: 	

77

forstædern s bank
FÅ h.rir p rArl
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a
a
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Side:	 10

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Påtegning.
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Dagbogsdato: 25.11.2005
Dagbogsnr. : 50626

Afvist fra dagbogen den 25.11.2005 da kreditor ikke er påført side 6,
samt da debitor ikke kan underskrive respektpåtegning af 28.10.2005.

Retten i Gentofte den 25.11.2005

Jane Vestergaard

•



Anmelder:

Tinglysningsafgift : 0

ALLONGE

FORSTÆDERNES BANK AIS
BOLIGKREDIT

Kalvebod Brygge 47. 1560 København V
Tlf 70 80 75 00, Fax 33 52 59 93

Til skadesløsbrev opr. kr. 25.000.000 lyst første gang d. 17.06.1998 med pant i matr.nr  1 AI
Charlottenlund

Nærværende skadesløsbrev respekterer fremover alene:

kr. 26.513.000 5% DLR Obligationslån med særlige rentevilkår. Afdragsfrit lån/annuitetslån

I øvrigt ratihaberes skadesløsbrevet i alle ord og punkter.

Side 11 af i alt 11
København d. 22. december 2005

ifølge fuldmagt
Forstædernes Bank

Lis Thor	 Hanne D. Nielsen

•

•



***
*
***

Side:	 12

Akt.nr.:
BS 23

* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 25.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K&T Ejendomme A/S
Lyst første gang den: 22.06.1998 under nr. 23985
Senest ændret den	 : 23.12.2005 under nr. 54651

Alene lyst påtegninger af 11.08.2005 og 22.12.2005

Retten i Gentofte den 27.12.2005

Lissi Markussen



Tinglysningsafgift : 1.400,00

ALLONGE
17S 9-)J Side 1

Anmelder:
ADVOkik -i F 

FORSTÆDERNES RANK

ERHVERVS- OG INVESTERINGS

1-lerre■.7	 edgade 119

Tlf 3 525234, Fax

• • ••• •• • • • •

es Ba

JESPER CHRISTOPHERSEN

RANDI MØRK-P i ERSEN

US MØBIUS

b

•

•

N
cip

20
c

N

z

CLAUS ULRKurICH MØBIUS
dectiet

HIMMe~ 15
4000~

BRANDT
LAU R I TZ EN

Per Hald Madsen, advokat

Overgaden neden Vandet 19

DK-1414 København K

Tlf.: +45 7027 8899
Fax.; +45 7027 889$

Til skadesløsbrev opr. stort kr. 25.000.000,00, lyst første gang deQ_43Q6p1,99~. pkint i matr.

nr. 1 Al, Charlottenlund.

Ny debitor på nærværende skadesløsbrev er:

K/S Skovriderkroen under stiftelse
c/o JBJ Invest A/S	 GENPART 418670 02 0000.0020	 06.02.2007 TA

Gersonsvej 7
2900 Hellerup

der har erhvervet den pantsatte ejendom og indtræder som debitor på pantebrevet i stedet for
KT Ejendomme A/S, som udtræder.

For transporten, der sker uden ansvar for mig, er vi fyldestgjort.

De øvrige bestemmelser er uændrede.

Skadesløsbrevet består herefter af 13. sider.

Dato: ///.--A.y.)

1.400,00 K

rkroen und -r stift Ise

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskriver 	 myndighed for så

vidt angår ny og gammel debitor:

Navn......

Stilling........ CLAUS U•Rior • •‘• • •• •• • • •
Kundectte.

1-timmelevvel

Adres	 63t, 4-4-4944,4f.. t .. .....	 Adresse 	 4000Reilklløs 



Side:	 15

Akt.nr.:
BS 23

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk 25.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K&T Ejendomme A/S
Lyst første gang den: 22.06.1998 under nr. 23985
Senest ændret den : 19.03.2007 under nr. 7786

Retten i Gentofte den 26.03.2007

Jeanne Sjøholm

•

•



Lene G ranau

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
	

kontorfuldmægtig

a.. sfr7
6=--‘.‘" p?	 /34--‘1 .

2/1/.--Y(i/2 76'9)

Matr.nr. 1-ai Charlottenlund
Gentofte Kommune
Københavns Amtskommune

Stempelfri iflg. stempellovens §79, stk. I nr. 3

---77)72,

~f....„.".2-7-7-f.,-7

S 2 3

02.03.02

Anmelder:
Skov- og Naturstyrelsen
Kulturhistorisk Kontor
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Sag SN 6111-0612 EBU/bny

TINGLYSNINGSDOKUMENT

På ovennævnte ejendom - matr.nr. 1-ai Charlottenlund - tilhørende:

Investur Carsten Tvede-Møller
Esplanaden 34
1263 København K

er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §12,
jf. lov nr. 9 af 3. januar 1992:

Fr.nr. 3030:86 Høj, 12 m i diameter, 1,6 m høj.
Sb.nr. 20	 Med en affladet top på 4 m i diameter.

Skov- og Naturstyrelsen, 
2 8 OKT. 1994

?IhW Buhl

Matr: 1 AI .

Charlottenlund

A
Retten i : Gentofte

Indført den	 : 02.11.1994
Lyst under nr.: 112789

•

•

Form. 267 G



1(0r2
Matr. nr.: 1 ai Charlottenlund 	 Anmelder:

1 bg Jægersborg	 Hovedstadsregionens
3 ø Bernstorff	 Naturgas US
8 bo Vangede	 Gladsaxe Ringvej 11
19 hy Vangede	 2860 Søborg

tlf: 39 69 56 11
E

ø

•

DEKLARATION OM NATURGASANLÆG, NR. 157.12 (Gentofte Kommune)

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning

2. Matrikelnummerfortegnelse

3. Tinglysningsbegæring

4. Aftaledokumenter samt tinglysningsplaner.

PABRUGEMbreve\deklapn.doe

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Indledning

I forbindelse med naturgasforsyning af ejendomme i Gentofte Kommune, er der opnået aftale med grund-
ejere, hvis ejendomme berøres af anlægget , om servitutmæssig sikring af dette.

De berørte ejendomme er nævnt i afsnit 2 matrikelnummerfortegnelse og aftalerne for de respektive ejen-
domme og tinglysningsplaner, er vedhæftet deklarationen i samme orden som nævnt i matrikel-
nummerfortegnelsen.

2. Matrikelnummerfortegnelse

•
Matr.nrÆjerlav	 Ejer

1 ai Charlottenlund	 Nejro Colonial ApS.
lb.nr. 157-0-894

1 bg Jægersborg	 Niels-Jørn Agner Dyhr

3 ø Bernstorff
	

Taep ApS.
lb.nr. 157-0-856

8 bo Vangede
	

Gentofte Kommune
lb.nr. 157-8-206

19 hy Vangede
	

Bodil Marianna Krabbe
Kim Lybech Sørensen

4

3. Tinglysningsbegæring

Servitutbestemmelseme begæres tinglyst servitutstiftende på de respektive matr.nre., idet der med hensyn til
tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til de enkelte ejendommes blade i
tingbogen.

Gladsaxe den 21. april 1998
or ovedstarlsregionens Naturgas I/S

Jørn Laursen

PABRU GER \ bre vekleklapar.doc



2 5 FEB. 1998

T.F. b4_ 199G

Anmelder:
Hovedstadsregionens
Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf:39 69 56 11

ftale om etablering af naturgasdistributionsledning

jeren af matr.nr.l ai Charlottenlund meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne tilladel-
e til, at Hovedstadsregionens Naturgas I/S (ledningsejeren) på ejendommen anlægger en naturgasdis-
ibutionsledning med tilbehør. Anlægget udføres i overensstemmelse med vedhæftede tinglysningsplan

amtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

nden for det på vedhæftede tinglysningsplan med skravering angivne areal af ejendommen er den til
nhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

at der inden for et 4 meter bredt bælte, 2 m til hver side fra ledningens midte skal respekteres
etablering og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærk-
ninger:

a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller be-
nyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der
placeres hegnspæle og lignende i dybde over 40 cm. Almindeli ge hække kan dog plan-
tes på tværs af servitutarealerne.

b. drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må
ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegrav-
ning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgrav-
ning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra led-
ningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige led-
ningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 40 cm.

c. ejer, bruger eller tredjemand, må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nær-
mere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af lednings-
ejeren.

d. Ledningsejeren eller dennes repræsentant kan færdes på ejendommen for at foretage
eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for
derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne
ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 9 i retningslinier for frivillige
erstatni£gsaftaler.

Hvor der i overensstemmelse med pkt.la) findes træer med dybtgående rødder umid-
delbart uden for servitutarealet, er ledningsejeren berettiget til på egen bekostning at
lade friholde servitutarealet for grene og lignende i indtil 5 m's højde.

'‘M
fl	 flffn R VI/I-nhlwwelr: Nvfnry IQ 1dG11 Kahanhnvn {C

EDE: e: \bragcNrI■aft-40.par



Nejro Colonial Aps.
den /Z199

M. KO GSTAD NIELSEN)
	

Jørg n Påske

•

fl

•

**:

	- 	 1
2. at ledningsejeren kan lade iræge supplerende ledninger 'cig lilbehør,ligiiiP2Indeir for dgt

nævnte 4 m b,;.'gde bælte mod, særskilt erstatning herfor, hej-Unde; SiktåtnIng jorr.eyTentilel,ie
udvidelseri,af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 	 , ,

3. ''tddnings'ejeren er berettiget tilat . .diVerdrage til trediernand de tettighed grdgtligir-som følgt
af nærværende servitut.	 p "- -

s•-•

4. Påtaleberettiget el-eden til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er lednin
ejeren Hovedstadsregionens .Naturgas US.

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servituttiftende på. matr.nr .lai, Charlottenhitid, idet
der med hensyn til tidligere tinglyste' pantehæftelser, servitutter og , andre byrder henvises tilfjendo41-
mens blad i tingbogen.

7	 I	 .
,;›	 fl

• .	 •?,

jz?„(444-C.4"/	 J øx:ri au r,s e	 )Gladsaxe, denV/2. 1998 i
fc Hovedstadsregionens Naturgas US

Kommunens tiltrædelse: 

.	 .
Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning on'i' titvejebnngelse af

-	 •"--"eii lokalplan ikke er påkrævet. "
r

• 4;4 ,	 .

	 , den	 / 199

•-•

• Lt

(for kommunen)

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
-- herved samtykke • til tinglysning af ovenstående

dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
C;ntotte Kommune Teknisk Fcrvaltning,.den	 g/x /

EDE c:\bruga*Puti,:41).par
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Anmelder:
Hovedstadsregionens
Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. 39 69 56 11

Matr.nr.: 	 J/ 	 57W

Ejer:	 1(//	 2*,/ /	 r#/

Ejer:

Adresse: S/'/e//t/4,-M/9	 7 l /£?-

Kommune: 	

1 6 APR.1998

T.F. 6GS 199e

Aftale om etablering af naturgasstikledning gennem carport / skur.

Ejeren/ejerne af mat. nr . 	 (..7/2-6E/17382aff 
meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne tilla tilse til, at Hovedstadsregionens Naturgas
I/S (ledningsejeren) på ejendommen etablerer en naturgasstikledning med tilbehør gennem eksisterende
/projekteret carport / skur. Ledningen lægges i henhold til aftale med ejeren i beskyttelsesrør som vist på
vedlagte målsatte plan.

Samtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at tåle:

1. Carporten må ikke senere ombygges til lukket garage.

2. Hvis regulatorskab / ventilskab er placeret i carporten, må der højst være 2 tætte vægflader omkring
skabet.

3. Stikledningen skal ligge i ubrudt tryktæt beskyttelsesrør, der slutter mindst 1 meter udenfor carport /
skur (tagudhæng).

4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut

5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren
Hovedstadsregionens Naturgas US.

PCB0769:cAbruget%earpart.par
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"///d	 den  //: 

ejer	 Niels-Jørn Agner iyhr

Gladsaxe, den 91 / y 199g 6/
/''/4/1 G4z~VX-4-4.,

v dstadens Naturgas 1/S
Jørn Laursen

199

ejer

	, den	 199

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
C,:ntofte Kommune Teknisk Forvaltning, den	 474.«,-/". /qT

A/6(4=14
M. KONSTAD NIELSEN

411 FEDERSEN

-2-

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på mati.nr. 	
, idet der med hensyn til tidligere

tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens bfad i tingbogen.

Kommunens tiltrædelse:

.1ff_k9ER,57307?' 

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse ;af en
lokalplan ikke er påkrævet.
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157-0-856	 Anmelder:

3° Bernstorff	 Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf.: 39 69 56 11

Løbenr.:

Matr.nr.:

APR.1998

T. F. 6ci

Aftale om naturgasstikledning.

I anledning af, at naturgasforsyningen til ejendommen matr.nr. 3 bf, Bernstorff sker gennem den på ved-
hæftede plan angivne ledning på matr.nr. 3° ibd. forpligter undertegnede ejer af matr.nr. 3° herved sig og
efterfølgende ejere til at tåle de ulemper, som deraf måtte følge. I forbindelse hermed må der på ovennævnte
ejendom ikke foretages noget, som kan afbryde eller beskadige ledningen.

Dog kan den til enhver tid værende ejer af ejendommen kræve gasledningen afbrudt hvis

1. ledningen kommer i vejen for fremtidig godkendt bebyggelse

2. nærværende ejer sælger ejendommen og den nye ejer ønsker ledningen afbrudt

3. Hovedstadsregionens Naturgas I/S (ledningsejeren) skal grave på ejendommen i forbindelse med ved-
ligeholdelsesarbejde på ledningen. Ejeren kan dog give fornøden adgang mod erstatning af de derved
eventuelt forvoldte skader.

I tilfælde af at ejendommen forsynes med naturgas bortfalder den til enhver tid værende ejers krav om
afbrydelse af gasledningen, uanset om et af punkterne 1, 2 eller 3 ovenfor opfyldes.

Jorden over ledningen må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må
jorden ikke bearbejdes dybere end 40 cm.

På tidspunktet for underskrivelse af denne aftale, er der i det areal ledningen er beliggende i, plantet 3 rækker
frugttræer i espalier. Rækkerne står i ca. nord-sydretning og der er ca. 2 meter mellem hvert træ. Ved skel
mod matr.nr. 3bf er der plantet et kirsebær lignende træ.

Disse træer accepteres af ledningsejeren, og de kan senere erstattes af andre tilsvarende frugttræer.

Ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore mv. med mekaniske redskaber nærmere end 1 meter fra
ledningsmidte uden særlig tilladelse fra ledningsejeren.

Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer af ejendommen samt Hovedstadsregionens Naturgas US.
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øndergaard
v/ direktør

Ejer

JØR PMERSEN

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr . 3° Bernstorff, idet der med
hensyn til tidligere tinglySte pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Gladsaxe, den 7 /17'	 199g

or Hovedstadsregionens Naturgas I/S

I

r.

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.

den
	

19

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den 17. 4,14--i-t-( /9f

M. KO STAD NIELSEN
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6ie Anmelder:

bo
Matr.nr. 8 Vangede	 Hovedstadsregionens

Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf:39 69 56 11

Aftale om etablering af naturgasdistributionsledning

Ejeren af matr.nr. 8b° Vangede meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne tilladelse til, at
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (ledningsejeren) på ejendommen anlægger en naturgasdistributions-
ledning med tilbehør. Anlægget udføres i overensstemmelse med vedhæftede tinglysningsplan.

Samtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

Inden for det på vedhæftede tinglysningsplan med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver
tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1.	 at der inden for et 4 meter bredt bælte, 2 m til hver side fra ledningens midte skal respekteres etable-
ring og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på
anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle
og lignende i dybde over 60 cm. Almindelige hække kan dog plantes på tværs af ser-
vitutarealerne.

b. drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke
nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, så-
vel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord
eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden
må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke
bearbejdes dybere end 60 cm.

c. ejer, bruger eller trediemand, må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere
end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.

d. Ledningsejeren eller dennes repræsentant kan færdes på ejendommen for at foretage efter-
syn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved for-
voldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift i

•overensstemmelse med reglerne i punkt 9 i retningslinier for frivillige erstatningsaftaler.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1 a) findes træer med dybtgående rødder umiddelbart
uden for servitutarealet, er ledningsejeren berettiget til på egen bekostning at lade friholde
servitutarealet for grene og lignende i indtil 5 m's højde.

rr

41,
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41.1 .or G ntofte kommune

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for det nævnte 4
m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af set-
vitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut.

4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er led-
ningsejeren Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 8 b° Vangede, idet der med
hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad
tingbogen.

UPt.P /0 - , , den
.26

/((519

Gladsaxe, den /31991 	 7;1.4 \-)4‹,fr24-u,v
for Hovedstadsregionens Naturgas I/S

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om at tilvejebringelse af eri
1

lokalplan ikke er påkrævet.

.den / 199

(for kommunen)

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den 	 k2 4.-rk /491W

M. KO GSTAD NIELSEN

JØRGEN FEDZR.9.EN
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Gasledning, Fordelingsnet
Gasledning, Distributionsnet
Gasledning, Di.su,rdnet
Gasledning, Lavtryksnet

	• Gasledning, ude af drift
KB Fremmed gasledning + tekst for ejert"

Knude, nettype Fordeling

Knude, nettype Distribution

Knude, nettype Bastard

Knude, nettype Lavtryk

63 PM 4,0	 Påskrift for diameter, materiale og driqstryk
150 GJ/63 PM 4,0 Påskrift for relinet ledning

Grundkortsignaturer
1ndrnå/te terrængenstande:
0 N Brønd	 Cl) B Brandhane
ø E tEl træmast EN Rist

,emaner
Reduktion
V 7063 Ventil
V 7063 Ventil utilgængelig
Vandsamler indmålt ved afgrening
Udluftning indmålt ved afgrening
Beskytteisesrør
M/R-skab
Reparation
Materialeskift
Betonrytter/Bagstøbning

Materialekoder
PV	 PVC	 DJ

	
Duktil støbejern

PH	 PEH	 ST Stål
PM	 PEM	 ET Eternit
PL	 PEL	 SP

	
Strømperenovering

PC	 PEM tosted GJ
	

Grå støbejern
)0C Andet

1~111~11~1111

I.■• • INMIM • I I ffi ffi 1 • C.U.•

• •-• — • . •

En

Tinglysningssignaturer

//
	  Servitutbælte o rn 250 6.7//,90 P,/ fra67/....75

159-0-200	 Lodsejernwnmer

Oplysninger vedr. koter og koordinater
fås ved henvendelse til

Ring før De graver: 39 69 36 11

Hovedstadsregionens Naturgas I/S, tlf: 39 69 56 11

Den anførte matrikulære situation
omkring ledningen er i overensstemmelse
med matrikelkones udvisende pr. jizni, 4 /' /9,6

Gladsaxe, den 2S. ?ee6r ve? r, 658

SAft4. 1)(14.1

HNG
Hovedstadsregionens Naturgas I—S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg

Tinglysningsplan
Matr. nr. 8bo Vangede

Ring før De graver:	 39 69 36 11
Fax:	 31 67 92 02

Udtegnet den 19 feb 1998 12:47	 al a24

Målforhold: 1:500 Krakfelt: 127-8 Fl Tegningsnummer:

11111
S003497706 3_BS_23

Signaturer
	 A00587439A 88313986

Bemærkninger

L24124714 \PLUTMLS3C2011 ARNOLD! 	 Versioe: 1.0 21.jaousr 1997
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- 6 APR. 1998

T.F. 633 19

ou

E

Anmelder:
Hovedstadsregionens
Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. 39 69 56 11

Matr.nr.:

Ejer: 	 LY`bec 1.< -5'4 6' ("Pi G

Ejer:	 crD/ L «4111 G 

Adresse:	 LA,4.86v6citki	 2 S'‘O Sf:150,g

Kommune: 	 6EArr- 
o 

F7 C=

•

Aftale om etablering af naturgasstikledning gennem carport / skur.

Ejeren/ejerne af matr. nr. 	 /1 fl Y	 1/11-/-(3-15& 

meddeler på egne og efterfølgende rettighedshaveres vegne tilladelse til, at Hovedstadsregionens Naturgas
1/5 (ledningsejeren) på ejendommen etablerer en naturgasstildedning med tilbehør gennem eksisterende
/projekteret carport / skur. Ledningen lægges i henhold til aftale med ejeren i beskyttelsesrør som vist på
vedlagte målsatte plan.

Samtidig meddeles samtykke til at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen:

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at tåle:

1. Carporten må ikke senere ombygges til lukket garage.

2. Hvis regulatorskab / ventilskab er placeret i carporten, må der højst være 2 tætte vægflader omkring
skabet.

3. Stikledningen skal ligge i ubrudt tryktæt beskyttelsesrør, der slutter mindst 1 meter udenfor carport /
skur (tagudhæng).

4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af
nærværende servitut.

5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren
Hovedstadsregionens Naturgas US.

PCB0769:c:\bniger carpart.paz
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Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr .  -19 hy v(Aitseate
, idet der med hensyn til tidligere

tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

rr.	 , den 	 3.3 	 199 cS)

(S/t
ejer	 Kim Lybech Sørensen	 ejer	 Bodil Marianna Krabbe

Gladsaxe, den 21	 199

Kommunens tiltrædelse:

H	 tadens Naturgas I/S
ørn Laursen

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse en
lokalplan ikke er påkrævet.

	, den 	 199

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles 	 i
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.	 .
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.	 ^
Gentofte Kommune Teknik Forvaltning, den f7 ,zp-rt, Mqg

17,--,.--4A-t...------

M. KON AD NIELSEN

P:\BRUGER\ire vekalkladd.doe
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BestIllmgs.
formular

Y - 1 fløj

Gade

499	 LANGENGEN

Stiknummer

157	 GENTOFTE

Tinglvsningsplan 1:500

Naturgasstikledning vedr.matr. nr.:

1/(277Sede 

HNG
Hovedstadsregionens Naturgas i-s

g"-ikkt: SkabGladsaxe Rin	 nr.
Postbox 83
DK-2860 Søborg

Tlf: 39 69 . 56 11

(udfyldes af dommerkontoret)

Servitutareal er fremhævet med skravering.

Otto B. Wroble •ski, Nytorv 19, 1450 København K

Udfærdiget i  april /998 /4? 

S003497716 3_136_23

A00587439A 88313986
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#*„*, *.	 ***

* *	 ***
* *	 Retten i Gentofte
* ***, *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: Nejro Colonial ApS-
Lyst første gang den: 23.04.195B,,undex , nr. 16147
Senest ændret den	 : 23.04.199,8 under:.nr. 16147

Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist.

Retten i Gentofte den 18.05.1998

Line Drud Benche



*** *	 ***	 Side: 14
* *	 *

***
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 AB 453

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 BG, Jægersborg
Ejendomsejer: Niels-Jørn Agner Dyhr
Lyst første gang den: 23.04.1998 under nr. 16147
Senest ændret den	 : 23.04.1998 under nr. 16148

Retten i Gentofte den 18.05.1998

Line Drud Benche



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 3 Ø,
Ejendomsejer: Taep ApS
Lyst første gang den: 23
Senest ændret den	 : 23

Bernstorff

.04.1998 under nr. 16147

.04.1998 under nr. 16149

Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist.

Retten i Gentofte den 18.05.1998

Line Drud Benche



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 8 G m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Komm
Lyst første gang den: 23.04.1998 under nr. 16147
Senest ændret den	 : 23.04.1998 under nr. 16150

Retten i Gentofte den 18.05.1995

Line Drud Benche

o.
a,
å

•
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*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 19 HY, Vangede
Ejendomsejer: Bodil Marianna Krabbe m.fl.
Lyst første gang den: 23.04.1998 under nr. 16147
Senest ændret den	 : 23.04.1998 under nr. 16151

Retten i Gentofte den 18.05.1998

Line Drud Benche

•

•



•

Bestillings-
formular

G

Mtr nr, ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr, ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:
1 ai Charlottenlund	 •

Stempel:	 kr.	 øre Akt: Skab	 nr. g
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
NESA A/S-
Hagedornsvej 4
2820 Gentofte

Deklaration
Transformerstation og kabler

Nejro Colonial ApS

Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

meddeler herved NESA A/S eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra
"hxog efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:vor

Matr.nr. 1 ai Charlottenlund

Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjordiske kabler, så-
ledes som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for eftersyn og vedligeholdelse
af anlægget.

Endvidere er vi indgået på:

at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme disse nærmere
end 0,5 m målt i vandret plan,

at påfyldning eller afgravning i kabellinien kun må foretages efter nærmere aftale med NESA NS,

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

at i øvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående elkabler overholdes.

For tilladelsen gælder i øvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istand2.,

	

sættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,	 .!	 •	 •

	

"	 •	 .
at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beSkæring og evt. fæld-
ning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning, og

at anlægget vil være at borttage og-ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlægget ikke længere
agtes benyttet til elforsyning.

f19e>t,1:,

NESA As
A/S reg.nr . 14.680

5555-9. DEK9. 4.udg. Rapo-tryk NS

Hovedkontoret	 Distrikt Nord	 Distrikt Syd	 Distrikt Vest	 Distrikt Øst/NESA Vangede
Strandvejen 102 Kratbjerg 236	 Betonvej 12	 Dam Holme 1	 Hagedornsvej 4
2900 Hellerup	 3480 Fredensborg 4000 Roskilde	 3660 Stenløse	 2820 Gentofte
39 48 10 10	 48 40 50 50	 46 77 30 30	 47 19 40 40	 39 77 20 20
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Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af deklarationens bestemmelser er NESA NS.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i ting-
bogen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til bladet i tingbo-
gen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

C	 i c1
	

den  •3* 13 

Som ejer  Mels Roos 

I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles
herved samtykke til tinglysning af ovenstående
dokument.
TilVejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.
Gentofte Kommune Teknisk Forvaltning, den / 	 /79:"

/Ft_ ,(?Q4..‘

Jø nJØRGEN BREJL 	 Påske



Akt: Skab	 nr,
udfyldes af dommerkontoret%

Planen angiver anlæggenes placering i princippet og må ikke anvendes i forbindelse med udmåling 1915-7
og afsætning. Til brug herfor skal anvendes detailplaner, som kan rekvireres hos NESA A/S SSE
855. KLD. 1.udg.
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Bestillings-

formular

Y-1 fløj

1 ; 4.000

S00349772S 3_BS_23
A00587439A 88313986E
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: Nejro Colonial ApS
Lyst første gang den: 07.05.1998 under nr. 18526
Senest ændret den : 07.05.1998 undQr nr. 18526

Retten i Gentofte den 02.06.1998

Jette Borgstrøm

Side: 4

Akt.nr.:
BS 23



•

*** *	 ***	 Side:	 5
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_BS_23

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 15.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 03.09.2008 under nr. 18041
Senest ændret den	 : 03.09.2008 under nr. 18041

Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist.

Retten i Gentofte den 03.09.2008

Grete Wittendorff

•

•



r-

Afgift: kr. 226.400

Ejerlav: Charlottenlund	 Akt:	 Skab	 nr.
Matr.nr.:l ai	 (Udfyldes af tinglysningskontoret)
Gade og husnr.: Strandvejen 235

Anmelder:

Navn: Danske Bank A/S

Adresse: Finanscenter Sjælland Nord
Slotsgade 16
3400 Hillerød

Tlf.nr.: 45 12 03 60

EJERPANTEBREV
fiEMPAR 6 	 03 0000 . 0020

(FAST EJENDOIVI)
03 .09 „ 20 0 P, TÅ

226. 400 A 00

Debitors	 K/S Skovriderkroen
navn og bopæl: 	 c/o Jbj Invest A/S

Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup

giver herved

Kreditor: sig selv eller den, til hvem dette ejerpantebrev måtte blive overdraget, uden personligt
gældsansvar i tilfælde af ejerpantebrevets overdragelse til andre, det være sig til ejendom, pant
eller på anden måde, panteret for

Beløb:	 Kr. 15.000.000,00
Skriver kroner femtenmillioner 00/100

Rente- og	 I tilfælde af at den pantsatte ejendom tvangsauktioneres, forrentes ejerpantebrevet fra
betalingsvilkår:	 tidspunktet for tvangsauktionen til betaling finder sted. Renten udgør 10% pr. år over

Danmarks Nationalbanks diskonto på. tidspunktet for tvangsauktionen.

Opsigelse:	 Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.

1 ai Charlottenlund

Nb! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4, punkt 9 a.

Side 1 af 4
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Oprykkende	 DLR Kredit A/S obligationslån med variabel rente og
panteret efter:	 indbygget konvertering til fast rente med vilkår om

afdragsfrihed	 DKK	 26.513.000,00

Skadesløsbrev, Forstædernes Bank	 DKK	 25.000.000,00

Respekterende	 Med hensyn til de på den pantsatte ejendom nu påhvilende servitutter og byrder henvises til
Servitutter mv.: 	 ejendommens blad i tingbogen.

Særlige	 Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal
bestemmelser:	 sendes til pantekreditor, bedes sendt til 	 •

Danske Bank A/S
Retail Services
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Danske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på
dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaktionspåtegninger.
Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst (Justitsministeriets pantebrevsformular A) punkt 10
indeholdende tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev.

Pantebrevs- 	I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side).
formular:

Debitors	 Hvis ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke a
underskrift:	 leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke er omfattet af § 18 i lov om

ægteskabets retsvirkninger.

/
41%//

sig 

Debitor Mirc* *derkroen

: Jol cim Lars Bruus—Jensen

Side 2 af 4



Navn

Stilling

Adresse

	  Navn

Kidub Ueufi	
Stilling

kundechef

Skomagergade 36 A 2. 	 Adresse
4000 Roskilde

Vibeke H. RubrnusQen
bankassistent

Lyøvej 17 
3450 Allerød

Postnr. og by: 	Postnr. og by:

Underskrift:	 Underskrift. 	

Ægtefælles

tiltrædelse af

pantsætningen:

Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, og den pantsatte ejendom er omfattet af § 18 i
lov om ægteskabets retsvirkninger, giver medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner
samtykke til pantsætningen. (Er ægtefællen/den registrerede partner medejer skal der i stedet
underskrives som debitor.)

Dato	 Som ægtefælle eller registreret partner/som debitor og
pantsætter

Vitterlighed Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens/ udstedernes
myndighed:

Side 3 af 4



JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

1.
Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets
grænser, der opgives af kreditor.

2.
Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5.
juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev.
Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er
rettidig betaling.

3.
Ophævet.

4.
Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt
det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder
opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor
er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er
kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5.
Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6.
Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om
minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7.
Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder
administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for
omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af
kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har
kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket
betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket
betaling.

8.
Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor
ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når
hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. at pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er
vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte,. skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3
måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. punkt 9 f.

9.
Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan

forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan
forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives , uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidig, jf. pkt. 8.

10.
Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes
misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til
auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder
bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke
påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke
som ejerskifte.

0
O	
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*** *	 ***	 Side:	 5
* *	 *
* *	 ***

* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_13S_23

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 15.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 01.10.2008 under nr. 19624
Senest ændret den	 : 01.10.2008 under nr. 19624

Retten i Gentofte den 02.10.2008

Kirsten Dimon

..tov`s.k



Opsigelse
Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden.

Rente og betalingsvilkår
Ved tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom(me), forrentes ejerpantebrevet fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted.
Renten udgør 11,000 pct. over den officielle udlånsrente på tvangsauktionstidspunktet, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Afgift 226.400,00
Akt:	 Skab
(udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejerlav og matr. nr .

Charlottenlund
1 ai

Gade og husnr.

Strandvejen  235

Anmelder

Forstædernes Bank A/S
Herlev Hovedgade 119 A
2730 Herlev
3352 5234

De(n) pantsatte ejendom(me)

MATRIKELNR .	 1 ai
Charlottenlund
Charlottenlund

AF AREAL	 9.772 M2
BELIGGENDE Strandvej en 235

SIDE 1 AF 4

ko
ko
cn

0

or

•
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•

h1-1

C) •
Fil

lA 9L

GENPART 500342 02 0000.0020	 01.10.2008 Ih
226 400900 K

Ejerpantebrev (fast ejendom)
Debitors(ers) navn(e) og bopæl(e)

K/S Skovriderkroen
c/o JBJ Invest AIS
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup

giver

Kreditor
mig/os selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. I

Gældens størrelse

DKK 15.000.000,00
skriver DKK ENTIFEMMILLIONER 00/100

NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se vedlagte pantebrevsformular A, side 4/ sidste side,
punkt 9a. 

fbrstædèrhes bank
F å beCire råd

Form. 267 G



forstædernes bank

SIDE 2 AF 4

Oprykkende panteret i henhold til tinglysningslovens § 40, stk. 3, efter

VEDR. MATR. 1 ai
Charlottenlund
Charlottenlund

	

MØNT	 OPR.BELØB. % P.A. TYPE KREDITOR/TEKSTOPLYSNINGER

	

DKK	 26.513.000,00	 KTL	 DLR

	

DKK	 25.000.000,00 VAR	 Skadesløsbrev

	

DKK	 15.000.000,00	 Danske Bank
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Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til:
Forstædernes Bank A/S
Herlev Hovedgade 119 A
2730 Herlev
3352 5234

der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-,
transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.
I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser
forlange kapitalen indfriet straks. Den i ejerpantebrevets sædvanemæssige tekst, Justitsministeriets pantebrevsformular A, punkt 10, inde-
holdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette ejerpantebrev.

For så vidt ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle
denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives
lov om ægteskabets retsvirkninger § 18. 	 som debitor og p sætter.
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I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side	 4 /sidste side).

, den

Navn 	

Stilling

Adresse

Postnriby

A(/44/:?(141;Ii4/ Underskrift

Tinglysningspåtegning

Navn 	

Stilling

Adresse

Postnriby

Underskrift

(./

1F47: 'INGA-GER 
rh_.V.ervisufidechef

Ødet 18
2730 I lerlov
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SIDE 3 AF 4

Respekterede servitutter m.v.

EJERPANTEBREVET RESPEKTERER DE FØR D.D. TINGLYSTE SERVITUTTER OG ANDRE
BYRDER MED OG UDEN PANT HVOROM HENVISES TIL EJENDOMMENS BLAD I TINGBOGEN

Særlige bestemmelser

Underskrifter

Vitterlighedspåtegning
Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed.



forstædernes ban
Få hedre råd

SIDE 4 AF 4

Justitsministeriets pantebrevsformular A
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1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kredi-
tors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted
inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter
første terminsdag.

Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder
på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni,
udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde
udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende
pantebrev.

Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her
i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsste-
det er rettidig betaling.

3. Ophævet.

4.	 Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforan-
dring.

Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket,
såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til
betalingsmodtageren ikke må gives på denne.

Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til el-
ler fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uan-
set bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye bopæl.

Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge
af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal
kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, så-
fremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller
anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter ting-
lysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssum-
mer.

6.	 Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsi-
kret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgø-
relse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers
tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræ-
mier - morarenter og gebyr efter pkt. 8.

Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med
føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af
gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse
i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har
kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt
i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved for-
sinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte be-
kendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i
anledning af forsinket betaling.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gælds-
overtagelse samt afholder omkostningerne derved.

Underrettes kreditor ikke om ejerskifte senest 3 uger efter,
at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra ting-
lysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uan-
set ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr.

Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller
delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden sam-
me frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige
overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9.	 Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor for-
lange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidi-
ge betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapita-
len kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter
og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom
er afsendt eller fremsat.

Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige
betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan
forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales in-
den fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,.
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er be-
hørigt brandforsikret, og

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt.
8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indeståen-
de i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten
denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre
forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i
disse fastsatte frister.

Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder
bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pante-
gælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald
ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger
ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion,
betragtes dette ikke som ejerskifte.
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Side:	 17

•
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:

*** *** Tinglysningsafdelingen	 3__BS_23

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 10.10.2008 under nr. 20211
Senest ændret den	 : 10.10.2008 under nr. 20211

Tegningsudskrift forevist.

Retten i Gentofte den 10.10.2008

Pernille Lund Steffen

•

•



Mellem:
K/S Skovriderkroen
c/o Cornerstone Group AIS
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
Telf. nr. +45 70265000
Fax nr. +45 70265001
E-mail: Info@Cornerstone.dk
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som udlejer, og som lejer: GENPART 063122 03 0000.0020 	 29909.2008 Tre
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' Parterne

•

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Cafe B ApS
Cornerstone Group NS
	

Side 1 af 6
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup

Dato: Lejemåls nr. 5

Cafe B ApS
Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund
Telf. nr.+45
E-mail: iesper@thaning.dk
CVR nr. 25096339

Denne lejekontrakt indgås mellem

Udlejer:	 K/S Skovriderkroen
c/o Cornerstone Group A/S
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
CVR nr.: 30239377

(herefter kaldet udlejer)
Og



Lejer:	 Cafe B ApS
Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund
Telf. nr.+45
E-mail: jesper@thaning.dk
CVR. nr. 25096339

(herefter kaldet lejer)

CVR nummer anføres med lejers samtykke, idet udlejer oplyser, at nummeret udeluk-
kende vil blive brugt som identifikation, hvis lejer misligholder denne lejeaftale.

1 Det lejede

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr.1 aiCharlottenlund, hvis grund og bygninger heref-
ter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er Strandvejen 235, 2920 Charlotten-
lund.

1.2. Det lejede omfatter følgende arealer:
1. Stueetage + 1 sal
	

ca. 143,00 m2
2. Lager (50 %)
	

ca. 40,00 m2
3. Terrasse	 ca. 150,00 m2
I alt bruttoareal inkl. terrasse	 ca. 333,00 m2
Som herefter er kaldet det lejede.

1.3. Beregningen af bruttoarealet er bindende foretaget af udlejer. Arealbekendtgørelse nr.
311 af 27. juni 1983 finder ikke anvendelse. I stedet er anvendt opmåling foretaget af
Arkitektfirmaet Bønnelycke MDD jfr. bilag 1.

1.4. I bruttoarealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de
hertil knyttede begrænsninger.

1.5. Lejemålets beliggenhed og udformning fremgår af vedlagte tegning bilag 1.

2 Anvendelse

•

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Cafe B ApS
Cornerstone Group NS
	

Side 2 af 6
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
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3. Ikrafitræden/overt4else

3.1. Det lejede overtages af lejer den 1. august 2008, hvilket tidspunkt herefter er kaldet
ikrafttrædelsestidspunktet.

3.2. Lejemålets tilstand og indretning på ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af vedlagte be-
skrivelse bilag 3. (ønskes ikke tinglyst)

3.3. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf,
udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen.

3.4. Senest på ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og udlejer
udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport. Lejer skal senest 14 dage efter
modtagelse af indflytningsrapporten meddele udlejer eventuelle indsigelser mod denne.
Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor 14 dage.

4 gpsigeise/oPhør

	4.1.	 Lejeforholdet kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den 1.8.2013.

	

4.2.	 Lejeforholdet kan fra udlejers side tidligst opsiges til fraflytning den 1.8.2025.

4.3. Såvel lejers som udlejers opsigelse skal ske med 12 måneders varsel til fraflytning den 1.
en måned.

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Cafe B ApS
Cornerstone Group A/S
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup

-3

Side 3 af 6	 I)



Terrasse	 150,00 m

:Samlet leje excl. moms

•

5. Fremleje, bortforpagtning og afståelse

6.1. Lejen udgør ekskl. moms: •
[Stueetage

'1. sal
Lager (50%)

85,00 m2
58,00 m2

40,00 m2

å kr./m2 2.000!

å kr./m2 8001
å kr./m2 	5001

å kr./m2 	7501

Kr.	 170.000'

Kr.	 43.500;
Kr.	 20.000

Kr.	 90.000;

Kr.	 323.5001

6.2. Parterne er enige om, at lejen aldrig kan falder til under startlejen, som anført i punkt
6.1. Der ses bort fra punkt 6.3.

6.3.	 Der ydes lejer en dekort f.t. 1.8.08-31.07.09 på 25 % af årslejen angivet i punkt 6.1. F.t.
1.8.09-31.7.10 ydes en dekort i årslejen på 12,5 % af årslejen angivet i punkt 6.1.

6.4.	 Lejen forfalder til betaling kvartalsvis forud, og forfalder første gang pr. ikrafttrædelses-
tidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til ud-
gangen af det pågældende kvartal. Lejen betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. ja-
nuar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

6.5. Senest samtidig med lejers underskrift på denne kontrakt betaler lejer et depositum sva-
rende til 6 måneders leje.

6.6. Depositum indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem lejer og udlejer i
forbindelse med lejeforholdet herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse
med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, le-
jekontrakten er aflyst, og ethvert berettiget krav fra udlejers side er fyldestgjort.

6.7. Depositum forrentes ikke. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres således, at det
til enhver tid svarer til 6 måneders aktuel leje.

6.8. Udover lejen betaler lejer en andel af udgifterne i henhold til forbrugsregnskabet, jf. § 7
samt en andel af udgifterne i henhold til ejendomsregnskabet, jf. § 8. Der henvises i øv-

kes	 etncilvist)
rigt til bilag( 4,mvor isse yoretser er specificeret.

6.9. Alle krav som udspringer af denne lejekontrakt eller erhvervslejeloven er pligtig penge-
ydelse. Manglende eller for sen betaling kan derfor medføre ophævelse af lejemålet.

•

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Cafe B ApS
Cornerstone Group NS
	

Side 4 af 6
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup



Forbrugsregnskab. (varmetog vand

10.- Aftalt regulering af lejen

10.1. Hvert år pr. den 1.1, første gang den 1.1.2009, reguleres uden særskilt varsel den umid-
delbart forud for reguleringen gældende årlige leje med den procentvise ændring i net-
to-prisindekset, dog min. 3 % fra juni måned det foregående år (gammelt indeks) til juni
måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks).

De årlige lejereguleringer kan beregnes efter følgende formel:

gældende leje x nyt indeks 
gammelt indeks	

- ny årsleje

10.2. Hvis Danmarks Statistik ophører med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen
fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen. Dette gælder
også for alle andre ydelser, der ifølge denne kontrakt pristalsreguleres.

18, Tinglysning og omkostninger

18.1. Lejer er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen. Kontrakten
skal respektere nuværende og fremtidige hæftelser samt byrder, der var tinglyst før
kontraktens anmeldelse til tinglysning.

18.2. Når lejeforholdet ophører, er lejer forpligtet til at aflyse den tinglyste lejekontrakt. Der —
foretages ikke tilbagebetaling af depositum, hverken helt eller delvist, før kontrakten —
er aflyst. Er dette ikke sket inden 14 dage efter lejeforholdets ophør, er udlejer beret-
tiget, men ikke forpligtet, til at foretage aflysningen for lejers regning, idet lejers skrift-
lige opsigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning
kan danne grundlag for aflysningen.

18.3. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende
lejekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. Lejer er repræsente-
ret ved advokat Jacob Grøndahl - Nyborg & Rørdam Advokatfirma.

Lejekontrakt mellem KIS Skovriderkroen & Cafe B ApS
ornerstone Group NS
ammel Vartov Vej 20
900 Hellerup

Side 5 af 6



Som lejer:

Cafe B ApS
Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund

•

18.1. Der meddeles Jesper Thaning og Morten Nielsen, eller et af dem kontrolleret selskab, en
forkøbsret til at købe ejendommen til en pris svarende til den pris, som udlejer kan opnå
hos tredjemand iht. tilbud. Tilbuddet skal være besvaret senest 14 dage efter det er
fremsendt.

18.2. Lejer har ret til at henvise kunder til handicaptoilet i hovedhuset, i det omfang dette må
være relevant/nødvendigt.

19.1. Til denne kontrakt hører følgende bilag:
Bilag 1. Tegning af lejemålets beliggenhed og udformning.
Bilag 2. Beskrivelse af lejers varesortiment og forretningskoncept. (ønskes ikke tinglyst)
Bilag 3. Beskrivelse af lejemålets tilstand og indretning pr. ikrafttrædelsestidspunktet,

herunder eventuelle fotos. (ønskes ikke tinglyst)
Bilag 4. Specifikation af ydelser i henhold til §§ 7 og 8. (Ønskes ikke tinglyst)
Bilag 5. By og Boligministeriets tjekliste. (ønskes ikke tinglyst)

19.2. Lejer bekræfter at have gennemlæst samtlige bilag til denne kontrakt, herunder vedlag-
te tjekliste fra By og Boligministeriet, bilag 5. (ønskes ikke tinglyst)

Hellerup den,. august 2008
	

Charlottenlund den august 2008

•

Som udlejer:A.
-dr

Joac ‘,,"AY

	 	 '"'" 	
K/S Sko/',	 •
c/o C• k erstone Group A/S
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Cafe B ApS
	 •

Cornerstone Group NS
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte

Side:	 17

•

•

• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 1 I m.fl. Hovedejd, Charlottenlund
Dagbogsdato: 29.09.2008
Dagbogsnr. : 19451

Afvist fra dagbogen den 30.09.2008 pga. ukorrekt matrikelbetegnelse
i dokumentet.
Der mangler endvidere tegningsmateriale for både lejer og udlejer
(udskrifterne fra Erhvers- og Selskabsstyrelsen må maks være 6 mdr.
gammel fra dateringen på lejekontrakten).

Retten i Gentofte den 30.09.2008

Pernille Lund Steffen
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*** *	 ***	 Side:	 18
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3 BS _23

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 10.10.2008 under nr. 20210
Senest ændret den	 : 10.10.2008 under nr. 20210

Tegningsudskrift forevist.

Retten i Gentofte den 10.10.2008

Pernille Lund Steffen

•

•
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Dato: Lejemåls nr. 6

RESTAURANTER

Mellem:
KIS Skovriderkroen
c/o Cornerstone Group AIS
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
Telf. nr. +45 70265000
Fax nr. +45 70265001
E-mail: Info@Cornerstone.dk
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som udlejer, og som lejer: GEWART 068.123	 0000.0020	 29,09,2008 TA
L401:400 i:.

Parterne

;.)
Side 1 af 5

Cafe B ApS
Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund
Telf. nr.+45
E-mail: jesper@thaning.dk
CVR nr. 25096339

Denne lejekontrakt indgås mellem

Udlejer:	 K/S Skovriderkroen
c/o Cornerstone Group AIS
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
CVR nr.: 30239377

(herefter kaldet udlejer)
Og

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Selskabslokalerne (Cafe B ApS)
Cornerstone Group A/S
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
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•
Lejer:	 Cafe B ApS

Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund
Telf. nr.+45
E-mail: jesper@thaning.dk
CVR. nr. 25096339

(herefter kaldet lejer)

CVR nummer anføres med lejers samtykke, idet udlejer oplyser, at nummeret udeluk-
kende vil blive brugt som identifikation, hvis lejer misligholder denne lejeaftale.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr.1 aiCharlottenlund, hvis grund og bygninger heref-
ter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er Strandvejen 235, 2920 Charlotten-
lund.

1.2. Det lejede omfatter følgende arealer:
1. Stueetage + 1 sal
	

ca. 600,50 m2
2. Lager	 ca. 44,00 m2
3. Terrasse	 ca. 90,50 m2
I alt bruttoareal inkl. terrasse	 ca. 735,00 m2
Som herefter er kaldet det lejede.

1.3. Beregningen af bruttoarealet er bindende foretaget af udlejer. Arealbekendtgørelse nr.
311 af 27. juni 1983 finder ikke anvendelse. I stedet er anvendt opmåling foretaget af
Arkitektfirmaet Bønnelycke MDD jfr. bilag 1. (ønskes ikke tinglyst)

1.4. I bruttoarealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de
	 •

hertil knyttede begrænsninger.

1.5. Lejemålets beliggenhed og udformning fremgår af vedlagte tegning bilag 1. (ønskes ikke tinglyst)

3. Ikrafttræden overtagelse

3.1. Det lejede overtages af lejer den 1. august 2008, hvilket tidspunkt herefter er kaldet
ikrafttrædelsestidspunktet.

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Selskabslokalerne (Cafe B ApS)
	 •

Cornerstone Group A/S
	

Side 2 af 5
Gammel Vartov Vej 20
2900 Hellerup
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3.2. Lejemålets tilstand og indretning på ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af vedlagte be-
skrivelse bilag 3. (ønskes ikke tinglyst)

3.3. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf,
udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen.

3.4. Hurtigst muligt efter ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og
udlejer udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport. Lejer skal senest 14 dage
efter modtagelsen af indflytningsrapporten meddele udlejer eventuelle indsigelser mod
denne. Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler inden for 14 dage.

Opsigelse/ophø

4.1. Såfremt lejemålets tidsbegrænsning i § 19.3 udgår i henhold til § 19.5 gælder følgende:

	

4.2.	 Lejeforholdet kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den 1.8.2013.

	

4.3.	 Lejeforholdet kan fra udlejers side tidligst opsiges til fraflytning den 1.8.2025.•
4.4. Såvel lejers som udlejers opsigelse skal ske med 12 måneders varsel til fraflytning den 1.

en måned.

§ 5. Frehilebortforpagtning.og afståelse

6.1. Lejen udgør ekskl. moms:

1. sal	 600,50 m 2 å kr./m 2 3.000	 kr. 1.921.600

Lager	 44,00 m 2 å kr./m2	500	 kr.	 22.000

Terrasse	 90,50 m 2 å kr./m2	750	 kr.	 67.875 

Samlet leje excl. moms
	

kr. 2.011.475 

6.2. Parterne er enige om, at lejen aldrig kan falder til under startlejen, som anført i punkt
6.1. Der ses bort fra punkt 6.3.

6.3. Der ydes lejer en dekort f.t. 1.8.08-31.07.09 på 25 % af årslejen angivet i punkt 6.1. F.t.
1.8.09-31.7.10 ydes en dekort i årslejen på 12,5 % af årslejen angivet i punkt 6.1.

6.4.	 Lejen forfalder til betaling kvartalsvis forud, og forfalder første gang pr. ikrafttrædelses-
tidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til ud-
gangen af det pågældende kvartal. Lejen betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. ja-

`NI

nuar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.	 0
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§ 10. Aftalt regulering af lejen

•
§ , 18. Tinglysning og orfikostninger.

6.5. Såfremt lejemålet ændres til et løbende lejemål i henhold til § 19 betaler lejer pr. 1. ja-
nuar 2009 et depositum svarende til 6 måneders leje efter dekort i henhold til § 6.3.

6.6. Depositum indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem lejer og udlejer i
forbindelse med lejeforholdet herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse
med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, le-
jekontrakten er aflyst, og ethvert berettiget krav fra udlejers side er fyldestgjort.

6.7. Depositum forrentes ikke. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres således, at det
til enhver tid svarer til 6 måneders aktuel leje.

6.8. Udover lejen betaler lejer en andel af udgifterne i henhold til forbrugsregnskabet, jf. § 7
samt en anctsldelAdAegje~hold til ejendomsregnskabet, jf. § 8. Der henvises i øv-
rigt til bilag 4/hvor disse ydelser er specificeret.

6.9. Alle krav som udspringer af denne lejekontrakt eller erhvervslejeloven er pligtig penge-
ydelse. Manglende eller for sen betaling kan derfor medføre ophævelse af lejemålet.

10.1. Hvert år pr. den 1.1, første gang den 1.1.2009, reguleres uden særskilt varsel den umid-
delbart forud for reguleringen gældende årlige leje med den procentvise ændring i net-
to-prisindekset, dog min. 3 % fra juni måned det foregående år (gammelt indeks) til juni
måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks).

De årlige lejereguleringer kan beregnes efter følgende formel:

gældende leje x nyt indeks 
gammelt indeks	

- ny årsleje

10.2. Hvis Danmarks Statistik ophører med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen
fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen. Dette gælder
også for alle andre ydelser, der ifølge denne kontrakt pristalsreguleres.

18.1. Lejer er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen. Kontrakten
skal respektere nuværende og fremtidige hæftelser samt byrder, der var tinglyst før
kontraktens anmeldelse til tinglysning.
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0.

§ 19. Særlige rettigheder

18.2. Når lejeforholdet ophører, er lejer forpligtet til at aflyse den tinglyste lejekontrakt. Der
foretages ikke tilbagebetaling af depositum, hverken helt eller delvist, før kontrakten er
aflyst. Er dette ikke sket inden 14 dage efter lejeforholdets ophør, er udlejer berettiget,
men ikke forpligtet, til at foretage aflysningen for lejers regning, idet lejers skriftlige op-
sigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning kan danne
grundlag for aflysningen.

18.3. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende le-
jekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. Lejer er repræsenteret
ved advokat Jacob Grøndahl — Nyborg & Rørdam Advokatfirma.

19.1. Der meddeles Jesper Thaning og Morten Nielsen, eller et af dem kontrolleret selskab, en
forkøbsret til at købe ejendommen til en pris svarende til den pris, som udlejer kan opnå
hos tredjemand iht. tilbud. Tilbuddet skal være besvaret senest 14 dage efter det er
fremsendt.

19.2. Lejer har ret til at henvise kunder til handicaptoilet i hovedhuset, i det omfang dette må
være relevant/nødvendigt.

19.3. Lejemålet er tidsbegrænset til 30.6.2009, hvor det udløber uden yderligere varsel. Udle-
jer har indtil 31.3.2009 ret til at udskyde ophør af lejemålet til 31.12.2009.

19.4. Ved udlejers evt. overtagelsen af lejemålet overtager udlejer, uden omkostninger, Sel-
skabslokalernes hjemmeside, domænenavn m.v., samt ordrebøger m.v.

19.5. Lejer har ret til i perioden frem til 31.12.2008 at kræve, at tidsbegrænsningen af lejekon-
trakten i § 18.3 udgår, således at lejemålet bliver et løbende lejemål.

19.6. Lejer giver ejendommens øvrige lejere ret til vederlagsfrit at kunne få sit internetlink på
Selskabslokalernes hjemmeside, således at ejendommens øvrige lejere opnår mulighed
for at markedsføre sig overfor potentielle lejere af Selskabslokalerne.
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Som udlejer
J oa c

K/S Sko
c/o C ersto	 rou p AIS
Gam el Varto ej 20
2900 Hellerup

20.1. Til denne kontrakt hører følgende bilag: 	 •
Bilag 1. Tegning af lejemålets beliggenhed og udformning. (ønskes ikke tinglyst)
Bilag 2. Beskrivelse af lejers varesortiment og forretningskoncept. (ønskes ikke tinglyst)

Bilag 3. Beskrivelse af lejemålets tilstand og indretning pr. ikrafttrædelsestidspunktet,
herunder eventuelle fotos. (Ønskes ikke tinglyst)

Bilag 4. Specifikation af ydelser i henhold til §§ 7 og 8. (ønskes ikke tinglyst)
Bilag 5. By og Boligministeriets tjekliste. (ønskes ikke tinglyst)

20.2. Lejer bekræfter at have gennemlæst samtlige bilag til denne kontrakt, herunder vedlagte
tjekliste fra By og Boligministeriet, bilag 5. (Ønskes ikke tinglyst)

•
Hellerup den 8. august 2008

	
Charlottenlund den 8. august 2008

Som lejer:

Morten NiAlsen

Cafe B ApS
Engbakkevej 7
2920 Charlottenlund

Lejekontrakt mellem K/S Skovriderkroen & Selskabslokalerne (Cafe B ApS)
	 •
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte

Side:	 16

* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 1 I m.fl. Hovedejd, Charlottenlund
Dagbogsdato: 29.09.2008
Dagbogsnr. : 19452

Afvist fra dagbogen den 30.09.2008 pga. ukorrekt matrikelbetegnelse
i dokumentets tekst (udlejer ejer ikke 1 I Charlottenlund, matr.nr .
stemmer heller ikke overens med adressen).
Der mangler endvidere tegningsmateriale for både lejer og udlejer
(udskrifterne fra Erhvers- og Selskabsstyrelsen må maks være 6 mdr.
gammel fra dateringen på lejekontrakten).

Retten i Gentofte den 30.09.2008

Pernille Lund Steffen



	

*** *	 ***	 Side:	 2
* *	 *
* *	 * * *
* *	 * Retten i Gentofte 	 Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3_BS_23

Påtegning på Skøde. Dkk 50.000.000
Vedrørende matr.nr . 1 AI, Charlottenlund
Ejendomsejer: K/S Skovriderkroen
Lyst første gang den: 19.03.2007 under nr. 	 8223
Senest ændret den	 : 08.06.2009 under nr. 10585

Noteret

Retten i Gentofte den 08.06.2009

Pernille Lund Steffen

•

•
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PLE EDER
PLESNER
ADVOKATFIRMA

Ejerlav: Charlottenlund 	 Anmelder:

Matr.nr.: 1-al	 Advokat Pernille Bigaard

Amerika Plads 37

2100 København Ø.

Beliggenhed:	 Tlf. 33 12 11 33

Strandvejen 235

2920 Charlottenlund

ERKLÆRING OM KONKURS

Herved meddeles, at

ejendommen matr.nr: 1-ai Charlottenlund

beliggende: Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

hører til konkursboet K/S Skovriderkroen under konkurs, forretningsadresse: Gammel Vartov

Vej 20, 2900 Hellerup, CVR-nr. 30 23 93 77.

Boet er taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens skifteret den 3. juni 2009,

(bo nr. K 829/09-C).

Som kurator er beskikket advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 27, 2100 København Ø.

Københ n, •en 4. juni 2009

Som urato :

oO

tT

r..^1

Pernille BigaWd

advokat, partner

70051229\000047 * 4. junt 2009

MALLING BECK.G>Form. 267 G
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