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Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel: YY5akr.	 øre

(i København kvarter) 1 k Christiansholm,
eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen, 
Skovshoved sogn.

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Akt: Skab.(9,(rnr.,U/2
(udfyldes af dommerkontoret)

bopæl:

Strandvej 413, Klampb
Anmelder:

Landsretssagfører
Erik Nielsen,
Nr. Farimagsgade 3,K.

Strandvej 415,
Klampenborg.

Købers

Kreditors }

ENDELIGT SKØD E.

Boet efter afdøde grosserer A.W. Kirkebye ved dets

eksekutorer, direktør Ove Kirkebye og landsretssagfører Svend T. Bruun

København, sælger og endeligt skøder herved til et under stiftelse

værende selskab EJENDOMSAKTIESELSKABET VED BELLEVUE den afdøde gros-

serer A.W. Kirkebye ifølge skøde, tinglyst 13. juli 1921 ejede og
boet tilhørende ejendom matr. nr . 1 k Christiansholm, Skovshoved

sogn, beliggende Strandvej 415, Klampenborg.

Overdragelsen sker på følgende

VILKÅR:

1.

Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes

med grund af areal 6.973 m2 ifølge matrikulskort af november 1957,
skyldsat for hartkorn o tdr., o skp., 1 fdk., 2 3/4 alb. og med de
på grunden værende bygninger med disses grund-, mur- og nagelfaste

tilbehør, hegn, buskvækster og andre plantninger og alt ejendommen

rette tilliggende og tilhørende, dog med undtagelse af de i haven

værende haveskulpturer og-lignencre og iøvrigt med de samme rettig-

heder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere

ejere, hvorved bemærkes,

at der den 29/3 1843 er læst deklaration angående udsigt,

at der den 23/7 1890 er læst deklaration angående låge i
jernbanehegnet,

at der den 29/1 1913 er læst deklaration angående kloakledning
under Strandvejen,

at der den 11/11 1931 er lyst deklaration angående istandsættelse
af byggelinier i henhøld til lov nr. 275 af 28/11 1928, samt

at der den lo/6 1941 er lyst byplan angående bebyggelse, benyttelse,
hegn,og udstykning.

C,	 Jensen & Kjeldskov A/S, København.
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2.

I handlen medfølger et billard og lysekrone installeret

i villaen, hvorimod øvrige løsøreeffekter ikke medfølger i handlen.

3.

Ejendommen er tiltrådt af køberen den 15. august 1958,

fra hvilken dato køberen har overtaget risikoen for ejendommen i

enhver henseende, hvorfor køberen også i ildsvådetilfælde oppebærer

bygningernes forsikringssum, der ifølge police nr. 66o6 med Østif-

ternes Brandforslkring udgør kr. 65o.000.-.

4.

Alle af ejendommen gående indtægter og udgifter for tiden

indtil overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes af

sælgeren, medens alle indtægter og udgifter for tiden efter over- IIP
tagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes af køberen.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag affattes sædvanlig

refusionsopgørelse, hvis saldo udredes kontant. 11›
5.

af
Det erVsælgeren oplyst, at hovedvillaen har været befængt

med husbukkeangreb, og at en efterbehandling ifølge et fremkommet

overslag skulle medføre en bekostning på kr. 6.000.-.

6.

Købesummen er fastsat til kr. 523.0o,o skriver
fenLhuridredefotfteia~:,i3t , hundrede kroner oo øre, der berigtiges

på følgende m#Re4:4Kaaolt:

1. Køberen overtager den ejendommen påhvilende
afgiftspligtige grundskyld	 kr. 38;3.itio,po.-_,

2. Kontant betales	 .	 "	 loo.000,00

(
3. Ved påbegyndt nedrivning af de på ejendom-

men værende bygninger betales	 It	 85.000,00

4. For restbeløbet	 ft	 300.000,00
udstedet to sideordnede pantebreve, store
henholdsvis kr. loo.000.- og kr. 2oo.000,-,
til boet, at forrente med 6 % p.a. fra over-
tagelsesdagen og med første prioritets pante-
ret i' den bortsolgte ejendom på de vilkår,
der iøvrigt er aftalt. Renter af sælgerpante-
brevene betales halvårsvis bagud, første gang den
11. december 1958. Pantebrevene affattes
.iøvrigt efter samtidigt hermed af begge
parter vedtaget koncept.

Købesum ialt:	 kr.523.1bo,po_,
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Ejendommen overtages af køberne fri for enhver pante-

hæftelse.

7.
Under henvisning til bestemmelserne i lov nr. 265

af 27. maj 195o om grundstigningsskyld har sælgeren oplyst, at der
påhviler den solgte ejendom en grundstigningsskyld på kr. 5.500,00.

8.
Ved sin underskrift på nærværende skøde erklærer sælgeren

samtidig på tro og love, at der ikke på ejendommen_ findes skov

eller fredskovpligtigt areal.

9.

Ejendommen sælges uden ansvar for boet, dets eksekutorer

og arvinger, og det fornævnte under stiftelse værende aktieselskab

køber ejendommen uden personligt ansvar for stifterne eller bestyrel-

senå.

Alle med denne handels ordning og berigtigelse, stempling.

og tinglysning forbundne udgifter, udredes af køberen, dog bortset

fra-salær til sælgers sagfører.

København, den 19. februar 1959
Som sælger:
	

Som køber:

Boet efter afdøde grosserer
A.W. Kirkebye

sign. A. Kirkebye Svend T. Bruun

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes

myndighed samt dateringens rigtighed:

sign. Ib Thyregod, hrs.

Forannævnte ejendom er under løbe nr. 1171 pr. 1/9 1958.
vurderet til ejendomsværdi 	 kr. 415.000.-
heraf grundværdi	 11	 348.7oo.-
fradrag for forbedringer 	 5.7oo.-
Afgiftspligtig grundstigning i h. t. §.58 i bekendt-
gørelse nr. 237 af 9. juli 1958 af lov om vurdering
og beskatning til staten af faste ejendomme udgør 	 "	 38.loo.-
Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller
omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen
noteret som del af en samlet ejendom.

Konto 61oo6	 Københavns Amts Nordre Birks Amtstue, den 6. mar. 1959.
sign. E. Andersen, fm. Rich. kiiller

ass.



kr. 35o.000.-
11	

244.loo.-

5.7oo.-

å købstids•unktet.

e ejendom er under løbe nr. 1171 pr. 1/9 1956.

V derin

Forannæ

Vurderet til	 endomsværdi

heraf grundværdi

Fradrag for forbedrin

•
•

aønperten•Rigtighed bekralteAam/

•

Afg.pl. grundstigning i.h.	 58 i bekendtg.
nr. 237 af 9. juli 1958 af	 v om vurdering og
beskatning til staten af faste 	 endomme udgør

	 5.5oo.-

Ejendommen der hverken udgør-en lan•ziendøm
eller omfatter nogen del af en sådan, 	 ikke i
matriklen noteret som del af en samlet ej döm.

Konto: 61oo6.

.K2benhavns Amts Nordre . Birks Amtstue den	 ar. 1959.
sign. -E. Andersen,. fmh

sign. Rich Raller ass.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3 Københavns Amts
nordre Birk, den /t 	/ 95"
Lyst

();"--/
Skødet er endeligt 5.~:%-'7,-,:,1~24(

/Gro,

,«-ed r I 9./



Købers I
Kreditors 

bopæl:
Strandvej 413,

Klampenborg.
Anmelder:

E k N
San
Nr. F

isen,
sagfører,

sgade 3,K.

artens Ri.gtighed bokreeftoe,,

/.

0(2,
ens-en & Kjeldskov AIS, København.

kr.	 øreMtr. 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.:

79 3y

/0-d- -

Stempel:

1 k Christiansholm,
Sk.3vshoved sogn.

Strandvej 415,
Klampenborg.

Akt: Skabt/nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Påtegning på skøde,

af 19. februar 1959, fra boet efter afdøde grosserer
A.W. Kirkebye ved dets eksekutorer, direktør Ove Kirkebye

og landsretssagfører Svend T. Bruun, København, til det under

stiftelse værende selskab Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue,

tinglyst den 11. marts 1959 med anmærkning:

"Under 5. december 1958 er køberne ifølge nærværende skøde,
det under stiftelse værende selskab Ejendomsaktieselskabet

Ved Bellevue, optaget i Aktieselskabs—Registeret under navnet

"Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt" af Gentofte.

København, den gy.ers,

For køberne:

65- •((:
, Ål`

ERIK NIELSEN
Landsretssagfører

Nørre Farimagsgade 3

Indled ii DIgitzegen kir Retslteds Ø. 3„ Kffilbxemliav,t1;.3,

nordre Bi*, den /0	 .

Lyst

Bestillings-
formular

D



Susanne Bakija
administrationscentret

Inge Rovang
Kunderådgiver

E

Afgift kr. 0,00

Matr.nr.
Ejerlav
Ejerlejlighed nr.

Gade og husnr.

0001 k m.fl.
Kristiansholm
0001

Strandvejen 417 A-F

Lån nr.
Kunderådgiver

Anmelder:
Nykredit A/S
Indfrielsesservice
Otto Mønsteds Plads 11
1780 København V
Tlf.nr. 33772000

020309805
IR

ni_ 2_13-

Påtegning på pantebrev kr. 4.800.000,00

Udstedt til Nykredit Realkredit A/S
Lyst på ovennævnte ejendom.

Nærværende pantebrev kvitteres til aflysning
for kr. 2.299.250,00 hvorefter pantebrevets hovedstol
udgør kr. 2.500.750,00

Pantebrevet består herefter af ( 1f sider.

København V, den 05.01.2006

Nykredit Realkredit A/S

3
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Side:	 15

Akt.nr.:
BS 62

	

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

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 2.500.750
Vedrørende matr.nr . 1 K Ejerlej. 1, Kristiansholm
Ejendomsejer: I/S Bellevue Bugt
Lyst første gang den: 23.12.2004 under nr. 49998
Senest	 ændret den	 : 12.01.2006 under nr. 	 1719

Vedr. de i dokumentet nævnte ejerlejlighedsnr.
*
Nu lyst for kr. 2.500.750,-

Retten i Gentofte den 12.01.2006

Mie Skydt Heding•

•



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

eller (i de sender)ydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

k 0446)t1644611e)ita
$k,oytøtzov d w~.

ran.-(3v3 41,8,

Akt: Skab/ //nr. 4;.
(udfyldes af dommerkontoret

Kreditors bopæl:

hPwT.'dive 413 fi1,eirapen-
VW‘der:
laAdor4t&m,,,agføre,r

rartwtea-
iga4ø 5, Kbh.,.

›lo

• PANTEBREV
(Ejerpantebrev)

Underskrevne	 3t.

meddeler herved mig selv eller den, til hvem dette pantebrev overdrages, panteret for et beløb af

kr.	 .Z24
med
uden personligt gældsansvar for mig for det anførte beløb i tilfælde af pantebrevets overdragelse til andre,

være sig til ejendom eller til sikkerhed, hvilke to hundrede to ti tusinde
kr. be øre jeg forpligter mig til at forrente fra overdragelsens tidspunkt at

regne med	 6	 0/0, hvilke	
$.4&&fig

hver 11. juni og 11. december termin,

det da forløbne tidsrum.

procent årlig erlægges I

første gang i den første efter overdragelsen indtrædende termin for

Dette pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med

varsel.

Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg herved kreditor 3. prioritets panteret I den mig

ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom	 mfit .tr, rist. i le Chrititiarbo,a:4
.5,/.2evehove& wfrala.

Panteretten er oprykkende efter de nedennævnte hæftelser efterhånden og for så vidt som disse afdrages eller

— til et forud angivet bestemt tidspunkt — indfries.

Bestillings-
formular

Æ 2 Jensen & Kjeldskov A/S, København.



FOranstående og jævnsides pantehæftelser:

Lyst

wtotY. ~teb~ Istort ;£,;2~Ljuz
6 Vp44;,.. 47:urrit *Il bGøt ettor
gnus» w~e~r A 4 k›; Altkli*

2,. .414)r., p4m..~ ~t	 (0 oo
6' t7-i. n. 4M.~ r	 hoc « zb'
al.'413¥ grow~hr ÅMW4t lax.kellø,

Indført i Dagbogen for Retskreds I■j. 3, Københavns Amts
nordre Birk, den	 /1- fr~ 7 6,

S.-4,4a. ',,z-	 --&7--,-,"-v wri

4.‘-r-t.;"

g en/fin-tone ligt'1
Med hensyn til de ejendommen påhvllende servitutt

Meddelelser i h. t. retsplejelovens § 561 og øvrige meddelelser, dér i h. t. loven skal tilgå pantekreditor, bedes

sendt til 	

der løvrigt bemyndiges til på mine •vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev,

herunder kvitterings-,. transport-, moderations- og 'relaksationspåtegninger.

løvrigt underkaster jeg mig nedenstående trykte besteminelser. (Justitsministeriets pantebrev-formular I.)

	  den .	 19. februar	 1959.

• ■•

)‘/, c	 ERIK' NIELSEN
, Ng4c(i sign. Poul Kornerup Arne Jacobsen

Svend Storm

Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift af debitor er ægte, at underskriftens dato er rigtig, og

at debitor er myndig.

Navn: 	 Erik Nielsen. 	 Navn: 	

Landsretssagfører
Stilling: 	 	 Stilling: 	

Nr. Farimagsgade 3.Bopæl: 	 	 Bopæl: 	

Tinglysningspåtegninger:

Undertegnede tømrermester . S.  Storm, arkitekt

professor Arne Jacobsen, og civilingeniør Povl Kornerup
indestår som kautionister og selvskyldnere in solidum for alle
betalinger ifølge nærværendepantebrev.

sign. Arne Jacobsen	 Svend " Storm	 Povl Kornerup

Til vitterlighed:

sign. Erik Nielsen.



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. l tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

IAV

1 k ChristiansStem Pel:	 kr.	 øre	 Akt: Skab	 nr.2/7

holm
	 (udfyldes af dernmerkorttoret1

Skovshoved sogn	 Købers

Kreditors
bopæl:

Anmelder:Strandvej 415,
Klampenborg.

Aktieselskabet
KJØBENHAVNS HANINEIBBANK

Gammeltorv Afdeling
Cenb'al 7390, lok. 56 og 67

PÅTEGNING

på

ejerpantebrev, stort kr. 220.000,-, udstedt af Ejendoms-
aktieselskabet Ved Bellevue Bugt den 19' februar 1959,
tinglyst den 11 marts 1959, med tant i . ovennævnte ejendom.

Mørverende pantebrev kan til enhver tid af kreditor eller
debitor opsiges med 14 dages varsel.

Meddelelser i henhold til retspleJelOv enS § 561 og øvrige
meddelelser, der i henhold'til . lovew skal tilgå pantekre-'
ditor, bedes sendt til Aktieselskabet Kjøbenhavns MandeIe,.
bankr ,Gammeltorv Afdeling., Prederikaberggade 1, Københal.'n'.

København, den 2 3 april 1959

.Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt

sign. Svend Storm	 oPnlirrup sign. Arne Jacobsen

sign. Povl Kornerup

Indført i Dagbogen for Retsfreds Nr. 3, Københavns Amts
nordre Birk, den a?

Lyst	 Legitimation godtgjort.

øenparten Rigtighed bekræftes.

Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Beatillinya-
formular

D



Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Gammelt» Afdeling

kr.	 øre

Anmelder:

Akt: Skab /9 nr. 02/7—
(udfyldes af dommerkontoret)

bopæl:
Købers }

Kreditors

ti y6 oZ

Bestillings-
formular

'Altr. nr., ejerlav, sogn: 1 k af	 Stempel:

(1 København kvarter) Christiansholm
eller (I de sønderjydske lands- Skovshoved sogn

dele) bd . og bl. i tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Strandvej 415
797(

Paategning paa ejerpantebrev, stort kr. 22o.00o,-, ucb.
stedt 19.2.1959 af EAS Ved Bellevue Bugt, tinglyst
11.3.1959 og senere, med pant i ovennævnte ejendom.

4

a

Underskrevne Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt giver
herved os selv eller den, til hvem nærværende pantebrev maatte blive
overdraget, pant for yderligere kr. 3.280.000,-, saaledes at gælden
ifølge nærværende pantebrev andrager ialt

Kr. 3.500.000,-

skriver tremillionerfemhundredetusinde kroner, uden personligt gælds-
ansvar for os for samme beløb i tilfælde af dette pantebrevs overdra-
gelse til andre, være sig til ejendom, pant eller paa anden maade.
Gælden forpligter vi os til at forrente fra overdragelsens tid med
den i foranstaaende pantebrev anførte rente.

Til sikkerhed for alle betalinger ifølge det saaledes forhø-
jede pantebrev giver vi herved kreditor ifølge pantebrevet første pri-
oritets panteret i den foran pantsatte ejendom.

'øvrigt ratihaberes pantebrevts bestemmelser i alle ord og
punkter som gældende ogsaa for saa vidt angaar forhøjelsen.

København, der 25 juli 1959

EJENDOMSAKTIESELSKABET VED BELLEVUE BUGT

sign. Arne Jacobsen	 sign. Svend S torm	 sign. Povl Kornerup

dateringens rigtighed ogTil vitterlighed om underskriftens rigtighed,
debitors fuldmyndighed:

sign. Erik Nielsen
landsretssagfører
Nr. Farimagsgade 3,
K.

ejerpantebr~-£=haj P÷ /71.5d

.•oo l- til kr. 3.506.000,-, skriver tremillionsfemhundrede-
tusinde kroner, bekræfter undertegnede

tømrermester S. Storm
civilingeniør Povl Kor

herved, at vi indestaar som kaut* ister og selvskyldnere in solidum
for alle betalinger ifølge n ærende ejerpantebrev, nu stort kr.
3.5*oo.000,-.

København, den25 juli 1959

sign. Povl Kornerupsign. Svend Strm

Til vit	 lighed:
sign rik Nielsen

D	 Jensen & KJeldskov 
Iandsretssagfører



•

k	 "
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts

	

nordre Birk, den /L 	q • 1 3

---



Jensen & Kleldskov AIS, København.

Lyst

tionpart sne Rigtighe ekre3ft es

•

Bestillings-
formular

D

kr.	 ørehkr nr., ejerlav, sogn: 1 k af	 Stempel:

(i København kvarter)	 Christians holm
eller (i de sønderjydske lands- 	 Skovshoved sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Strandvej 415

Akt: Skab//. nr.
el 	

/??
(udfyldes	 dommerkontoret

Købers

Kreditors
bopæl:

Anmelder:

Aktieselskabet

HAVNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling

paa ejerpantebrev, stort kr. 3~,-, udstedt
19.2.1959 af A/S Ved Bellevue Bugt, opr. stort kr. 22o.00o,-,
tinglyst 11.3.1959 og senere, med pant i ovennævnte ejendom.

Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Gammeltorv
Afdeling, bemyndiges herved til paa vore vegne at underskri-
ve paategninger af enhver art paa nærværende ejerpantebrev,
herunder kvitterings-, transport-, moderations og relaksa-
tionspaategninger.

København, den 8.2.1960

A/S VED BELLEVUE BUGT

sign. Arne Jacobsen	 sign. Svend Storm sign. Povl Kornerup

, /7C0

Indført i Da o gen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
mordre Birk, den
	

/0 •	 9Ca,



g S. VY
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Y,
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, 2.! f. :
e
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Sign. 0.-H.Toftegaardsign. G.Peters.en

Indført Dagbogen for ke skreds Nr. 3 Københavns Amts
nordre Birk, den	 94

//
.;~4~124 ,Ma~L'A'4a/7 ,W4G7

f".~
D Jensen & Kjoldskov AIS, København.

Mtr. nr.; ejerlav, sogn: 1 k af	 Stempel;

(I København kvarter)	 Christiansholm
eller (i de senderjydske lands-	 Skovshoved sogn
dele) bd. og bl. I tingbogen,/

art. nr ., ejerlav, sogn:

Gade og hus nr.:,

Strandvej 415

1;79
Go1/2" Paategning paa ejerpantebrev, stort kr. 3.5oo.000,-, o r. kr. 22o.000,-,
udstedt 19.2.1959 af EA/S Ved Bellevue Bugt, tinglyst 11.3.195 , me
pant i ovennævnte ejendom, med senere paategninger

Wsrvu*o4as i~sbrov respekterer rreutidie mød 0PIWIcuiflgerett

tr. 1.600,000,- til grea~ert for auteJelmo i Kiøaenhatu
a 9% *ed GtattdanDmitigEk orPngtelsor * for-
hold tø. oarms beløb

Doklarati44 til Gentofto ~mufle, udstedt 11.2.196e, ti lyet
23.2.1960 els - botingelosr for ti/leds/sø til efter 114,trIgming
at *.trere 5 atrtlill~e•

IttabOnaaVn. den 5 viaiiito 196o
EAM-- et-- 14134vUi-; Wegt-'131t;'

henheld til	 tet e$ Gide 6

Aktteseiskset
XXEVRAVIrs BANDIg›SRANK

melt r- Afdslii¥

kr.	 øre
	

Akt: Skab
	

nr.
(udfyldes al dommerkontorst)

Købers

Kreditors
bopæl:

Anmelder: Y1

G> 9 .



kr.	 øre Akt: Skaft 	 nr.0
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors
bopæl :

Strandvej 415

)nytfart f Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
02 (7

'Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 k af	 Stempel:
(I København kvarter)	 Chris tiansholm

eller (i de senderjydske lands-	 Skovshoved sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr. :

	

	 Anmelder :

Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling -

Paategning paa ejerpantebrev, stort-ka~~m2F,,
kr. 22o.000,-, udstedt 19.2.1959 af EA/S Ved Bellevue Bugt,
tinglyst 11.3.1959 og senere, med pant i ovennævnte ejen-
dom.

Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig yderlj.gere:/, 7'
Deklaration til Københavns Amts Vejinspektorat af 1.
1 	 vedrørende overkørsel for den omhandlede ejendom paa
Strandvejen.

København, den 2o april 196o

for EA/S Ved Bellevue Bugt iflg. fuldmagt
i h. t. pantebrevets side 6

Aktieselskabet
KJØBENHAVNS HANDELSBANK

Gammeltorv Afdeling

sign. G. Petersen 	 sign. O.H.Toftegaard

• Lyst Legitimation godtgjort.

eenparte Rigtighed bekræftes,

Bestulfnpa-
formular

D
Jensen & Kieldskov A/S, København,



Kreditors }
bopæl

Anmelder:
Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
~imellem, Afdeling

1,2 0 • Ø

Købers

kr.	 øre • Akt: Ska	 r./7
(udfyldes af dommerkontoret) •

hit!. nr., ejerlav, sogn: 1 k af	 Stempel:

(1 .Kebenhavn kvarter) ,	 Christiansholm
eller (I de aønderjydske lands-	 Skovshoved sogn
dele) bd: og bl. I tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn:

Gade og hus nr.:

Strandvej 415

1/4-/Û
Paategning paa ejerpantebrev, stort kr. 3-~vp-,,, opr. kr.:
22o.000,-, udstedt 19.2.1959. af EA/S Ved Bellevue Bugt, ting-,
lyst 11.3.1959 og senere, med pant i ovennævnte ejendom.

tandbaseninist~l'under,254.1960,--V.J.
121.3/1960 kar'aPPr*beet"'udatØtningon at'uatr. nr. i

at ehrietianaholmi 'ffltovehøved sogn, 1~2~ dette natr. nr. op-
delag

1111. atr". fly. 1 i& at 0 titi 0 ok. 0 IMS 21 alb.
414 at o	 is e,• ft 	 4'

$1
n	 ft 124 af 0 " 0 " 0	 ø

#	 At at <> a 0#tY #	 u.

" 1	 at 0	 0 ft (k
X 54 af 0 a. 0	 0

Meddel!» her' ed eantykke til, at natr. nr. 1 i ag, 3 • 2a:
os '54 af Miittianeholn4 Skovshoved sogn, Via af pantet iflg.
nærvegreado panteare:,:r

.	 Pantebrevet ha* Fremtidig alene Pant mat*. nr. , ' -k at
0h*iati h4m, SkovshOved sogn, 0PrYkkande ettere
Kr. 1.600.000,- til. Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn

a 5% med statutmæssige forpligtelser i for-
hold til samme beløb.

Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig yderlige-
re deklaration til Statsbanerne af 1.4.196o vedrørende anlægget af
plantestensmur.

København, den 4.5.196o

for EA/S Ved Bellevue Bugt iflg. fuldmagt
i h. t. pantebrevets side 6

Aktieselskabet
KJØBENHAVNS HANDELSBANK

Gammeltorv Afdeling

sign. G. Petersen 	 sign. 0.H.Toftegaard

Efesdifings-

formular

D Jensen & Kjeldskov, A/S, København.



i
~~,,,1117 r/Ihr.

$043,81 IftZtig310e1

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts
nordre Birk, den	 y

Lyst



kr. øreMtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (! de sønderjydske lands-

" dele) bd. og bl . 1 tingbogen,
art. nr ., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

‘. 2 2 .

k af	 Stempel:
Christiansholm
Skovshoved sogn,

Akt: Skab» nr. Il 9
(udfyldes af dommerKISntoret)

Købers

Kreditors j "pæl

Anmelder:
Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling

Paategning paa ejerpantebrev, stort kr. 3.5oo.000,-, udstedt
19.2.1959 af EA/S Ved Bellevue Bugt, tinglyst 11.3.1959 og
senere, med pant 'i , ovennævnte ejendom.

Natmerende:ojerpantebrevrespskteret_frenti414 smed °Pr'
ret »er1iftere4

Kr. ;,4004000,- 441 Københavns kpetekfereflifle
Kr. :31s;000	 R4g¥r¥4411:tt«Iii a,	 .

Bestlllinys-
formulår

D

beigi Isen ned 8t4~1388iekforP1444.seri
fQX11914 til de aner4ie :e1sb

København, des 30 .4141 1960

	

for E4/8 1414 Bellevue	 14141■ guldmagt
I h.t."pawiebrevetse Side 6

Aktieselskabet
KJØKVIKAYKS KA441.534/CK'

asiwttettory 14.£4~-

	sign. G. Petersen	 sign. 0.H.Toftegaard1

Jensen & Kjeldskov A/S, København



74;tre6. /-(4a.s-z-s-t

~parte a Rigtig

Foranstaaend e R etsnn mærkning

meres i ;;;,1

ovns Amts nordre	 Civildoninierlionto4

/ GÔ,JtitaZ

ftaa

Legitimation godtgjort.

Indført i Dagbogen for	 skieds Ni. 3, Københavns Amts
Lordre Birk, de
	 0Lyst



Anmelder;

Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling

Strandvej 415, Klampenborg

Påtegning på pantebrev

fra Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt
samme

stort kr.	 . 00 -	 Pr do 11.marts 1959 o.s.

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 k	 Stempel:

Christiansholm
Skovshoved sogn

Akt: Ska/4,1■1nr,
(udfyldes af dommerkontoret)?S

kr.	 øre

"Næ	 ende pantebrev respekterer yderligere og med oprykningsret
efter tinglysningslovens § 40:

pantebrev til Kreditkassen for Husejerne i Kjøben-
havn 2:44deling : -, serie 1995 b, 6% p.a..

København, den 30 .oktober, 1961

for Ejendomeaktieselskabet Ved Bellevue Bugt iflg. fuldmagt
- jvf. pantebrevets...side_6..'_

AktieSelskabet
.	 ,

KJØBWHÅVNS H4NpKLSBANK
GarRIPallunw-

. ign -Børge A.-Olsen/	 Sv .Hof fmann

kr. 540.000,—

i _

}

sambo en for Retskreds Nr. 3, Københavns Amts

796;

Genparten Rigtighed bekræftes.

0
./YA/

()	 Jensen & Kjeldskov A/S, København

formular

E

c

E
E

Kreditors
bopæl:

Købers }

Lyst



det til .r. 510.0 - nedlyste ejerpantebrev

in solidum, dog at hver
e kr. 170.000 9. 7 , skri-

23-1Y

/
5,	 g

ø

77.

E

;*9

Eeq
O

3 1

63 "

c=g..

PMi	 å	 begn ng p parte rev

Akt: Ska	 nrc,?/
(udfyld« af dommerkontoret)

Købers

Kreditors } bopæl:

Aktieselskabet

AnmelMENHIWNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling

Frederlksberggade 1. Kbhvn. K.
Genital 7390, lok. 56 og 57

•

fra Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt

til	 samme

slork krZ:3.2yst d. 11/3-1959 og senere.
c.,00 ---

De yderst prioriterede kr. 2.990.000,- af nærværende pantebrev kvitteres
herved til aflysning af tingbogen, hvorefter pantebrevet resterer med

kr. 510.000,-,

skriver femhundredeogtitusinde kroner.

løvrigt ratihaberes pantebrevets bestemmelser i alle ord og punkter.

København?, den 5. juli 1962

EJENDOMSAKTIESELSKABET VED BELLEVUE BUGT

sign. Arne Jacobsen 	 sign. Povl Kornerup 	 sign. Svend Storm

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 k Christi-	 Stempel:
	

kr.	 øre
(I København kvarter) artsholm, Skovs-

eller (I de sønderjydske lands- hoved sogn
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.: Strandvej 415, Klampenborg

af undertegnede civilingeniør
Storm henhold til påtegning af 4
forpligt	 e for alle betalinger if

København, den

ovl Kornerup og tømrermester Sv d
- 1959 påtagne selvskyldner	 tions-
lge pantebrevet bortfa • r.

5. juli 1962

gn. Povl Korneru•sign. Sven• Storm

•
•

For alle betalinger if
indestår undertegnede:

civilingeniør
tømrermester Sve
arkitekt, prof

herved som kautionister o -elvskyld
enkelt kautionists til- ar ikke kan
ver eethundredesyvt . usinde kroner.

København, den -. juli 196
sign. Arne acobsen	 sign. Povl Kor d Storm

'ovl 4.. erup,
• orm og

-;sol.g. rne Jacobsen

erup	 sign.

Til y ' terlighed om ovenstående unde
my ighed og dateringernes rigtighed

skrifters ægthed, un skrivernes

København, den 5.

sign. Erik Nie
Landsret
Nørre Fa

juli 1962
sen
sagfører
imagsgade 3

Bestillings-
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Indført i Dagbogen' f r Retskre
nordre Birk, den

Lyst

/Y607

Nr. 3, Københavns Anita

1,?7a,m
(7r,

Genpart



sign. Børge Olsen	 /Sv._ Hoffmann

kr.	 øre'Altr. nr., ejerlav, sogn: 1 k	 Stempel:
(1 København kvarter) Chris tiansholm,

eller (1 de sønderydske lands- Skovshoved sogn
dele) bd. og Ål tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.: Strandvej 415

Klampenborg

Akt: Ska4 
do er
/11..4/2

(udfyldes	 konto t)

bopæl:
Kreditors

Anmelder;

Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Gammeltorv Afdeling

Frederiksberggade 1, Kbhvn. K.
Central 7390, lok. 56 og 57

Købers }

Påtegning på pantebrev
fra Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt

fil	 samme

stort kr—_1-4-6,Zt_.:_- _lyst d. 11/3-1959

•
Nærværende pantebrev respekterer , fremtidig yderligere:

deklaration, lyst 30/8•1962, vedrørende varmet og vandmtvsndsfer-
syning og med Østifternes Kreditforening og Rygge,rtets Realkre

ditfond som påtaleberettigede,..

København, den 24. september 1962

Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt
ifølge fuldmagt,, jfr. pantebrevets side 6:

AktieSelskabet
KJØBENUAVNS BAND4SBANK

Gammeltorv Afdeling

Indført i Dagbog% for R

nordre Birk, deii`-`a7b'

kreds Nr. 3, -Københavns A!nfts.-.

Lyst Udskrift af Aktieselskabsregistret

(lonpartoDii niz	 boXræfte.,..

Bestilling:-
formular

•

DJensen & Kjeldskov A/S, København.

•



(-.7‘11/ • Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:	 kr.	 Akt: Skab'?
(udfyldes af dommerkontoret)

1 k Christiansholm by,
Skovshoved sogn Købers

bopæl:
Kreditors

Anmelder:

Aktieselskabet

KJØBENHAVNS HANDELSBANK
Klampenborg Afdeling

Dyrehavevej 2, 2930 Klampenborg
Telefon (01) 63 60 66 Giro 6 40 15 11

Gade og hus nr.:
	

30.1113 E1197B* 11526
Strandvejen 415

PÅTEGNING PÅ PANTEBREV
fra E/AS Ved Bellevue Bugt
til samme
opr.kr . 22o.000,00 
lyst den 11. mar. 1959

•
Nærværende pantebrev har pant - oprykkende i henhold til ting-
lysningsloven - efter:
kr.
kr.
kr.
kr.

1.466.196,00 5% Husejernes Kreditkasse
319.778,00 5% Kbh. Hypotekforening
648.917,00 5% Byggeriets Realkreditf.
361.548,00 6% Husejernes Kreditkasse

opr.kr.1.600.000,00
opr.kr . 400.000,00
opr.kr.1.378.000,00
opr.kr . 540.000,00

•

Det fremgår ikke af tingbogen at gælden er nedbragt som anført.

Der meddeles samtykke til, at
civilingeniør Poul Kornerup,
tømrermester Svend Storm og
arkitekt Arne Jacobsen
frigives for deres kautionsforpligtelse for betalinger ifølge
nærværende ejerpantebrev, jvf. påtegning af 5/7 - 1962.

Nærværende ejerpantebrev forrentes fra overdragelsens tidspunkt
at regne med 4% over Nationalbankens diskonto til enhver tid, dog
minimum 6% p.a.

kpt .51
Meddelelser i henhold til retsplejelovens~ og øvrige med-
delelser, der efter loven skal tilgå pantekreditor ifølge nærvæ-
rende pantebrev ønskes tilstillet.:
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank
Klampenborg Afdeling
Dyrehavevej 2, 2930 Kiampenborg,
der iøvrigt bernynd:ges til på mine vegne at underskrive påteg-
ninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvit-
terings-,	 moderations- og relaksationsp4tegninger_

København, den 26. april 1979

EA/S Ved Bellevue Bugt

sign. Jonna Jacobsen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtig-
hed og underskrivernes myndighed:

Kjeld Rasmussen	 C. Eckard
bankfuldmægtig	 bankbestyrer
Dyrehavevej 6 3•	 Toftekæref 13

3520 FarumJensen & Kjeldskov, Diaprint A/S 01-140887 2930 Klampenborg

Bestillings-

formular

D



indfort i Çffigbage77	 rgkhr@gP Pr.§
figgoft43

søry	 3 0 APR. 1979

Lyst
1. efterstaende	 11:;r.ikke

givet samtykke til reatezs forhøjcise.
Qehpastens rigtighed bekr41/84

Axel Winther
retsassessor



Genpartens Rigtighed bekræftes.

.11

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab4
ar.

(udfyldes af doaunerkonlored

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav;

sogn.

i k af Christiansholm by,
Skovshoved sogn.

Købers } bopæl:Kreditors

Gade og hus nr.: Strandvej 415, Klbg.
(hvor sådant finde,»

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

SVEND T. BRUUN
Landsretssagfører

KRONPRINSESSEGADE3OST.
Stempel:	 kr.	 øre.

• 111

Det bedes noteret på foliet for ejendommen matr.nr.
1 k af Ohristiansholm by, Skovshoved sogn, Strandvej 415,
Klampenborg, at grosserer A. W. Kirkebye er afgået ved døden,
og at boet i henhold til kongelig bevilling af 6. august 1957
behandles af direktør Ove Kirkebye og landsretssagfører Svend
T. Bruun som eksekutorer.

København, den 15. august 1957

På medeksekutors og egne vegne
sign. svend T. Bruun

Indført i Dagbogen for etskÅeds Nr. 2, Københns Amts
nordre Birk, den /	 l9'

 Tingbog- Bd. å ((a .
Akt: S	 Nr.

formular

D
•

Jensen & Kjeldskov, A/S øbenhav



B/Ej. 15/8-57.
B 2555.



Bestillings-
formular

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel:	 kr. --- øre

(i København kvarter)	 1 k Christiansholm
. eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen, 	 Strandvejen 415, 

art. nr., ejerlav, sogn.	 Klampenborg.

Gade og hus nr.:

	

Akt: SkabA,	 nr.
(udfylde! af etwilmerkdfitofet)T

Købers

Kreditorsf 
bopæl:

Anmelder:

Højesteretssagfører
H. Bech-Bruun,
Nr. Farimagsgade 3, K.

‘	 c 44 4.4'

Rr
I :anledning af at statsb'anerne -har-givet uriderskrevne.

ejer af matr. nr . 1 k,Christiansholm

rc
Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt

%".

tilladelse til i skellet mellemOvennn-te ejenda og statsbanernes

,Q.real at anlægge en pyantes stenSmur som følge afr,at terrænet på
matr. nr . 1 k påtænkes afgravet ca. 1,5 ' m Så'eklærer undertegnede,
at vi er indforstået med, attilladeJ:sener .1/4givet . på følgende

betingelser:

Muren anbringes S'6.'langt'fra■ skpl .ji, ét, ,at banehegn kan
anbringes i statsbanernes ejendomsgrænse.

Plantestensmuren ' skal; . såfraMt st • tsbanerne måtte kræve
det, helt eller delvis erstattes af en støttemur, der udføres

på vor foranstaltning og bekostning efter nærmere anvisning af

statsbanerne.

Nærværende deklaration tinglyses som hæftelse på matr.

nr . 1 k, Christiansholm ved vor foranstaltning og på vor bekostning

forud for samtlige på ejendommen hvilenTe•pantehæftelser.

Med hensyn'tIlLserv,ituter henviaeS tile.5,endommens blad
i tingbogen. •

København, den 1. april 1960.
Ejendomsaktieselskabet Ved Bellevue Bugt.

sign. Arne Jacobsen sign. Svend Storm

sign. Povl Kornerup.

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed:

sign. Erik Nielsen,

Lrs.

D
	

Jensen & Kjeldskov AIS. København.
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Foranstaaende RetsanrnærknIng
annulleres i sin Helhed.
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Indført i Dagbogen før Retskreds Nr, 3, Københavns Amts

	

nordre Birk, den	 9 /9'4,

Lyst	 UMkrill Al Aktiesels absregistret forevIt‘.

	

/
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