
Uvelse by A/S 
 
For at redde Dagli’Brugsen i Uvelse planlægges det at stifte Uvelse by A/S som vil være byens 
borgeres aktieselskab der ejer bygningen Uvelse Byvej 1, og understøtter Dagli’Brugsen med 
nødvendige driftslån. 
 
Aktiekapitalen i Uvelse by A/S består af 4000 aktier med pålydende værdi á 1000 kr. og dermed en 
samlet aktiekapital på 4 mio. kr. Aktiekapitalen som indskydes kontant forventes anvendt som 
følger: 
 
Betaling til Slangerup Brugsforening for overtagelse af ejendom     500.000 
Renovering af ejendom inkl. Lejlighed på 1. sal til udlejning  1.900.000 
Driftslån til Uvelse Brugsforening A.M.B.A. (med forrentning på 4%) 1.500.000 
Etablering af selskab samt diverse       100.000 
 
I alt      4.000.000 
 

Driftsbudget for 2023 
Indtægter: 
Lejeindtægt bolig 120 m2 á 1000 kr. (mdl. Leje 10.000 kr.)  120.000 
Lejeindtægt butik 437 m2 á 300 kr. (mdl. leje 10.015 kr.)  131.100 
Forrentning af driftslån til Brugsen     60.000 
 
Indtægter i alt     311.100 kr. 
 
Udgifter: 
Ejendomsskat (2019 niveau)      17.500 
Ejendomsforsikring anslået      10.000 
Administration, regnskab og revision     15.000 
Vedligehold af ejendom      12.000 
 
Udgifter i alt       54.500 kr. 
 
Driftsresultat før skat    256.600 kr. 
 
Driftsresultat på 256.600 kr. svarer til en forrentning af den indskudte kapital på 6,4 % 
 
I første regnskabsår må der naturligvis forventes en lavere forrentning da der ikke kommer lejeindtægter 
fra boligen før den er renoveret og klar til udlejning. Det er ligeledes foreslået som en del af planen for 
Brugsens overlevelse at huslejen for butikslokalet i 2021 og 2022 er nedsat: 
 
2021 100 kr./m2   43.700 mdl.   3.642 
2022 200 kr./m2   87.400 mdl.   7.283 
2023 og frem 300 kr./m2 131.100 mdl. 10.925 
 
Det ville give følgende afkast: 
2021 (109.200) 2,7% (lejlighed udlejet i 6 måneder) 
2022 (212.900) 5,3% 
2023 (256.600) 6,4% 
 
Ved overtagelse af ejendommen udfærdiges lejekontrakt for butikslokalet med en fast aftalt leje for 2021 
(43.700 kr.), 2022 (87.400 kr.), 2023 (131.100 kr.), for 2024 og frem kan lejen reguleres efter 
nettoprisindekset baseret på 2023=100. Butikslejemålet er uopsigeligt fra udlejers side. 
 
 



 
Uvelse by A/S stiftes alene med det formål at sikre Brugsens overlevelse. 
 
For at have aktier i Uvelse by A/S skal man have bopæl maksimalt 15 km. fra Uvelse Byvej 1 
 
Aktierne i Uvelse by A/S kan frit handles mellem borgerne, det vil sige at hvis man flytter fra byen kan man 
sælge sine aktier enten til de nye der flytter ind på adressen eller til nogle af de øvrige borgere i byen. 
 
Hvis alt går som vi håber så vil Brugsen allerede fra 2021 generere driftsoverskud, og fortsætter udviklingen 
i årene fremover vil Brugsen på et tidspunkt begynde at afdrage på driftslånet til Uvelse by A/S.  Det vil 
være op til aktionærerne i Uvelse by A/S at beslutte hvad de frie midler skal bruges til, de kan udbetales 
som ekstraordinære store udbytter, eller de kan investeres i projekter i byen, eller de kan investeres i 
yderligere ombygning og udvidelse af ejendommen Uvelse Byvej 1. Der er mange muligheder, kun fantasien 
sætter grænser.  
 
Uvelse by A/S vil være borgernes fælles pengetank som kan bruges til fælles lokale projekter alt efter hvad 
aktionærerne beslutter. 
 
Den budgetterede forrentning af kapitalen på 6,4% p.a. må betegnes som ret sikker, og er som alternativ til 
indlån på bankkonto meget attraktiv, de fleste indlån giver i dag 0% og i fremtiden vil private formentlig 
også skulle betale negativ indlånsrente som erhvervslivet allerede gør i dag. 
 
På grund af den fornuftige forrentning og sikkerheden i ejendomsinvestering er det formentlig ikke noget 
problem at få tegnet aktiekapitalen af nogle få store investorer, men tanken med selskabet er at det skal 
være alle borgernes selskab og derfor håber vi at også du vil købe så mange aktier som du synes du har råd 
til. Vi har allerede aftalt med de første større investorer at såfremt der er nok mindre investeringer til at nå 
målet på de 4 mio. kr. vil de reducere deres aktietegning så der bliver plads til alle. 
 
Vi er ca. 550 husstande i Uvelse-Lystrup, og det betyder at hver husstand skal investere 7.300 kr. for at nå 
de 4 mio. kr. Vi forventer at der er en del husstande i Uvelse der ikke kan eller vil investere så derfor er det 
vores opfordring at hvis du synes din økonomi tillader det så køb minimum 10 aktier og gerne flere så vi er 
sikre på at komme i mål med investeringen fordelt bredt blandt borgerne. 
 
Hvis du har spørgsmål til budgetterne eller andre forhold vedrørende Uvelse by A/S er du meget 
velkommen til at kontakte Claus Brandenborg på mail claus@cbaoptik.dk eller telefon 61628880.  
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