
 

AB Haabet, Ved Linden 5, 2300 Kbh S 
www.abhaabet.dk 

8. maj 2022 

Ændring i lånesammensætningen i AB Haabet i forhold til årsrapporten 2021 

(godkendt på generalforsamling 27. april 2022).  

Foreningen har benyttet de stigende renter til at købe sig ud af SWAP-belåningen. Det er sket i 
2 trin. Først på en ekstraordinær generalforsamling 4. april 2022, hvor en SWAP-aftale blev 
besluttet tilbagekøbt. Senere på ordinær generalforsamling 27. april 2022, hvor bestyrelsen 
blev bemyndiget til at købe foreningen ud af de resterende SWAP-aftaler. Aftalerne blev opsagt 
og lånene omlagt straks derefter.   

AB Haabet har dermed ikke længere lån, der er rentesikret via SWAP 

Lånesammensætningen af realkreditgælden ser fra maj 2022 således ud 

Lånetype Hovedstol Fast 
rente  

Ydelse 1. år Heraf 
afdrag 1. år 

Rente 

Kontantlån med afdrag 112.450.000 30 år 6.253.530 2.319.437 3.1 

Obligationslån afdragsfrit 
10 år 

100.000.000 30 år 3.920.000 0 3.5 

Rentetilpasning afdragsfrit 
10 år 

100.000.000 5 år 2.040.682 0 1.62 

Rentetilpasningslån 
afdragsfrit i 10 år 

28.928.000 0 34.338 0 -0,3 

I alt  341.378.000   12.248.550     

Dertil har foreningen en mindre kassekredit på 6 millioner, som nedskrives med 1 million om 
året.  

Hvad sker der, når afdragsfriheden udløber? 

Foreningen er vurderet til 502,5 millioner kroner. Det skal ses i forhold til en realkreditgæld på 
under 350 millioner. Den del af realkreditgælden, der ikke afdrages på, udgør ca. 230 millioner 
kroner, eller er sagt på en anden måde omkring 46 procent af ejendommens værdi. På den 
baggrund vurderer bestyrelsen ikke, at der er grund til at afdrage systematisk på den del af 
gælden, heller ikke når den afdragsfri periode på nogle af lånene udløber om 10 år. Obs. 
Foreningen har fastfrosset værdien i forhold til beregning af andelskronen til 475 millioner 
kroner.  

  

Gældspleje 

Foreningen har i mange år haft en aktiv gældspleje. Det fortsætter også med den nye 
låneportefølje, og foreningen vil derfor fortsat løbende følge med i renter mv., for at optimere 
lånene.  

 

 

 


