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Comitel fokuserer på Drømmer du om en
ejendomsmarkedet bil med 345 hk?

En stor del af Comitels egenkapital
er i dag placeret i værdipapirer.
Bestyrelsen har nu besluttet at omlægge en del af værdipapirbeholdningen til investering i ejendomme,
men kun ejendomme, som opfylder
følgende kriterier:
Boligejendomme opført i 1992 eller

senere beliggende i Storkøbenhavn
opdelt i mindre ikke-luksusbeto–
nede lejligheder.
Udviklingsprojekter for denne type
ejendomme har også interesse.
Hvis du har idéer i relation til dette,
så kontakt venligst Pascal FalkRønne på pfr@comitel.dk.

Nordisk Finans Leasing A/S, som er
et af Comitels datterselskaber, får

5,7 liter/hemi 345 hk • 3 sæder •
aut. • 20” alufælge • aircondition.

Anbefaling:

Momsekspert

Fokus pr. mail

Momsreglerne er meget indviklede,
så hvis du mangler professionel
hjælp, skal der ofte mere end din
alm. revisor til at komme med
forslag til løsninger.
Comitel har i mange år haft stor
hjælp af Flemming Lind Johansen,
som i mange år var tax partner hos
Ernst & Young, men han er nu blevet
selvstændig rådgiver.

Du står på min liste med mit personlige netværk. Det betyder, at vi har
mødtes på et eller andet tidspunkt
og har udvekslet visitkort.

Du har indtil nu modtaget Fokus
trykt på papir, typisk en gang om
året. Mange er gået tabt, fordi nogle
har flyttet job, uden at jeg har regi–
streret det.

jævnligt aktiver tilbage fra leasingtagere, som ikke kan betale.
Senest drejer det sig om en
Dodge RAM 1500 5,7 Hemi aut.
mandskabsvogn fra 2006, som
har kørt 121.000 km på benzin.
Prisen er kr. 109.900 (momsfri).
Her er bilens data:

• fjernbetjent centrallås • infocenter • udv. temp. måler • sædevarme
• cd/radio • læderindtræk • tågelygter • airbag • service ok • træk •
ladkasse med låge og lås • leveres
nysynet.
Se også http://www.jags-silkeborg.
dk/visbil.php?bil_nr=2147470553

Du kan kontakte Flemming på mail:
fl.lind@hotmail.com eller på
telefon 30 31 26 25
eller send brev til adressen:
Skodsborg Strandvej 142
2942 Skodsborg

Ønsker du ikke at opretholde forbindelsen med mig på denne måde, så
send mig en mail, hvorefter jeg sletter dig.
Glædelig jul og godt nytår.

Peer Kølendorf
pk@comitel.dk

