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innovater A/s er en professionel aktør på markedet for ejendomsud-
vikling. vi udvikler og gennemfører projekter inden for erhverv, bolig 
og retail i Danmark. vi gør i høj grad brug af outsourcing, hvilket sikrer 
at alle parter har fokus på deres kernekompetencer. Overblikket og 
projektstyringen er altid samlet hos innovater A/s i hele projektfor-
løbet. 

innovater A/s´s målsætning er at være den foretrukne samarbejds-
partner for kæder og investorer i Danmark. vi ønsker at være i stand 
til at opfylde kædernes og investorernes behov gennem en konstant 
udvikling i arbejdet med projektudvikling, for fortsat at kunne præsen-
tere de bedste beliggenheder for vore kunder. 

innovater A/s er en know-how baseret virk-
somhed, som primært beskæftiger sig med 
projektudvikling af ejendomme samt salg og 
udlejning af erhvervs- og retailprojekter til le-
jere og investorer. 
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innovaters erfarne medarbejdere har kompetencerne til at 
gennemføre hele processen; fra første møde med grundejer, 
gennemførsel af lokal- og kommuneplan, udarbejdelse af kon-
trakter med kapitalkæder, til det endelige salg til slutinvestor.
innovaters rolle er at styre hele processen i samspil med de 
forskellige aktører jævnfør ”udviklingshjulet” s. 6, hvilket sikrer 
at projektet gennemføres til alles tilfredshed. innovater ar-
bejder med faste partnere, så man gennem fælles læring og 
samarbejde konstant optimerer og forbedrer slutproduktet. 

Målet for innovater er en mangelfri butik, hvor lejeren kan slå 
dørene op for glade kunder. når vi hos innovater siger faste 
partnere, gælder det alle involverede i skabelsen af projektet: 
entreprenører, rådgivere, lejere, finansielle partnere og ikke 
mindst vores slutinvestorer. vi stiller altid høje krav til vores 
partnere, men de højeste krav stiller vi til os selv. på denne 
måde sikrer vi kontinuerligt evnen til at gennemføre projekter 
i høj kvalitet og til den aftalte tid.

lejere
innovater beskæftiger sig kun med de stærkeste lejere in-
denfor dansk detailhandel hvor Fakta, rema1000, netto, 
kiwi, lidl og Aldi er primærlejere. innovater har ligeledes 
udviklet udvalgsvarebutikker hvor jem & fix er en af primær-
lejerne. kendetegnet for alle kæderne er, at de alle er solide  
lejere med kapitalstærke ejere.

prOjektuDvikling

innovater udvikler og udbyder ejendoms-
projekter i Danmark med hovedfokus på 
detailhandelsbranchen inden for daglig-
varebutikker.

Åbyen, A3

Fakta

rema 1000
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innovater har indgået en rammeaftale med nordea, hvor nordea 
finansierer 75% af de samlede projektomkostninger.  projekter 
finansieret gennem nordea vil blive placeret i separate selskaber, 
kaldet innovater reC 1 A/s, reC 2 A/s osv. (”reC”). De reste-
rende 25% finansieres ved egenkapital eller ansvarlig lånekapital, 
således at reC-selskabet altid opretholder et soliditetskrav på 
min. 25%. nordea skal godkende alle projekter inden finansiering. 

bestyrelsen og direktionen har forpligtiget sig til at holde reC-
selskaber økonomisk adskilt fra innovater og fra den øvrige 
innovater-koncern, således at der aldrig kan opstå tvivl om, at 
reC-selskabet udgør en selvstændig driftøkonomisk enhed. reC-
selskabet må således ikke på nogen måde hæfte for innovaters 
gæld, ligesom midler fra reC-selskabet ikke må anvendes på an-
dre områder end projektfinansiering i reC-selskabet. 

Det er hensigten med reC-selskabet at dette skal kunne gen-
nemføre 2-6 projekter sideløbende, og så snart et projekt er af-
leveret, vil der blive opstartet et nyt, så længe der er plads i ram-
men. reC-selskabet må maksimalt eje et projekt ad gangen som 
er i drift, og ikke er solgt videre til investorer. såfremt et projekt 
ikke er solgt til slutinvestor seneste 12 måneder efter aflevering, 
er innovater forpligtiget til at aftage projektet. 

AttrAktiv kApitAlAnbringelse 

investorer vil ved kapitalanbringelse/udlån til reC-selskabet 
modtage en høj forrentning, som aftales individuelt. investors 
commitment vil altid løbe 2 år og 3 måneder med udløb 
ultimo 1. kvartal. Der vil ske årlig genforhandling og fornyelse. 
investorernes penge vil blive trukket i trancher, så samme 
beløb bliver trukket fra alle investorer. investorens penge skal 
stå til rådighed i hele løbetiden og man vil blive varslet 
minimum 4 uger forinden pengene skal anvendes. investor 
opnår kun forrentning af de penge der er trukket.

Det er forventningen at de fleste projekter fortsat vil ligge i 
størrelsesorden 15-20 mio. kr. Den gennemsnitlige løbetid for 
projekterne forventes at være 7-12 måneder. baseret på de se-
neste 12 måneders afsætning er det innovaters forventning, at 
der vil kunne udvikles og sælges omkring 15 projekter til en 
værdi på kr. 300 til 400 mio. pr. år i de kommende 3-5 år. 

reC-modellen forventes derfor, at være en langvarig finansie-
ringsmodel, som innovater vil anvende og opbygge gennem et 
tæt netværk til stærke investorer. 

såfremt yderligere information om reC-modellen ønskes, kan 
konceptbeskrivelsen erhverves hos innovater. 

innovater tilbyder investorer mulighed for attraktiv kapitalanbringelse til høj forrentning 
ved investering i et innovater reC-selskab (real estate Company).
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Eksempel på dagligvareprojekt på kr. 20 mio. 

nettoleje 1,4 mio

grund 7 mio

entreprise 8 mio

Finansiering 1 mio

Diverse 1 mio

Nettokostpris 17 mio

Avance 3 mio

Total afståelsespris ved 7% afkast 20 mio

Afkast inkl. avance 7,00%

Afkast i reC-selskab ekskl. avance 8,25%

nedenstående eksempel viser sikkerheden i investering i reC-modellen, da den ansvarlige lånekapital kun finansierer bygge + grund-
omkostninger, mens innovaters avance først realiseres når projektet videresælges og udtages af reC-selskabet. såfremt reC-selska-
bet skulle drifte ejendommen ville startafkastet være 8,25%, da ejendommen er inde til nettokostpris.

•  nordea finansiering heraf 75%

• Ansvarlig lånekapital fra reC investor 25%

• Commitment fra min. 1 mio. kr. pr. investor

•  løbetid/binding fra investor på 2 år og 3 måneder

•  Commitment tilbydes forlænget hvert år pr. 31/12

•  Høj  rente på trukket ansvarlig lånekapital 

• i nnovater forventer oprettelse af 2-4 reC selskaber for at 
opnå den forventede projektfinansiering for 2015 og 2016. 

HOveDpunkter:

projektfinansiering + avance

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

nordea 75% reC lån 25% Avance 15%
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et projekt starter typisk med et afklarende arbejde i forhold 
til at lokalisere et potentielt projekt. innovater udarbejder en 
analyse af området, hvad angår kundegrundlag, konkurrence-
situation og trafikale forhold.

Myndigheder
Arbejdet med myndighederne er en af innovaters kernekom-
petencer. vi har et solidt udbygget samarbejde med alle de 
rådgivere, der er brug for inden for udarbejdelse af både kom-
mune- og lokalplaner. innovaters rolle er overordnet og hand-
ler om at holde styr på alle forhold i processen. vi er ansvarlige 
for, at informationen mellem de forskellige rådgivere videregi-
ves, så myndighedsarbejdet forløber planmæssigt.

kæderne
præsentation for kæderne og udarbejdelse af lejekontrakter 
er et af de øvrige hovedområder, som innovater beskæftiger 

sig med. vi besidder den kompetence og erfaring inhouse, der 
skal til for at løse netop denne del af processen. vi sætter en 
ære i, at vores kunder modtager bedst mulig information forud 
for beslutningen om etablering af en ny butik.

byggefasen
når projektet opføres, samarbejder innovater med erfarne 
entreprenører. vores entreprenørpartnere kender kæderne 
og er bekendt med de høje krav, der stilles. inden for projekt-
udvikling er kvalitet og tid nøgleparametre. innovater er derfor 
med hele vejen, uanset om vi er bygherre eller har videresolgt 
projektet. innovater har ansvaret for, at samtlige aftaler bliver 
overholdt og at slutproduktet, som afleveres til kæden og inve-
stor, er helt i top.

prOjektet FrA A til Z

innovater styrer hele den komplicerede proces, startende med en bar mark eller en træt 
ejendom – til et færdigt projekt med nye butikker og infrastruktur.
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Målet med innovaters forretningsmodel ’de fem fingre’ er at sikre, 
at innovater ikke investerer penge i projektet før der er garante-
ret et cash flow samt at betingelser i den betinget aftale er opfyldt. 

1  grundkøb sikres gennem betinget aftale, hvor vilkår om plan-
grundlag og lejekontrakt er betingelser for en endelig bindende 
handel.

2  Myndigheder/tilladelser: lokalplan som tillader det planlagte 
detailprojekt skal være vedtaget og på plads, inden innovater 
er juridisk forpligtet.

3  lejekontrakt med stærk kapitalkæde skal være indgået og ube-
tinget, før innovater tiltræder projekt/grundkøb.

4  kalkuleret entreprisesum/entreprisekontakt skal være bereg-
net/underskrevet, så innovater minimere risikoen for uforud-
sete omkostninger i forbindelse med byggeriet. Desuden har 
innovaters rådgivere foretaget de nødvendige miljø- og geotek-
niske undersøgelser før grundkøb og indgåelse af entreprise-
kontakt sker, så risikoen for disse forhold er afdækket, ligesom 

FOrretningsMODel – ’De FeM Fingre’

det altid er prioriteret at entrerer med anerkendte og kapital-
stærke entreprenører. innovater er endvidere dækket af en All-
risk forsikring der omfatter enhver skade på byggeriet. 

5  Finansiering/salg: Den krævede projektfinansiering skal være 
på plads før projektet igangsættes, og/eller projektet skal 
være solgt til investor/partner. størstedelen af de gennem-
førte projekter er solgt før byggeriet igangsættes, men for 
projekter med aflevering ud over 12 måneder efter grundkøbs-
datoen, vil salget ofte ske under byggefasen.

innovater har udviklet eget it system, hvor al relevant projektin-
formation lagres. Alle projekter oprettes med kalkuler, som des-
uden er godkendt af direktionen, før forpligtende arbejdet med 
projektet kan igangsættes.  kalkulerne bliver automatisk opdate-
ret med de reelle omkostninger, der er påløbet projektet, hvorved 
innovaters regnskabsafdeling har mulighed for at føre tæt con-
trolling med projektet og dets omkostninger.

innovater har stor fokus på styring af risiko og benytter de ’de fem fingre’ som et værktøj 
hertil.



jylland
Marselisborg havnevej 56, 2. sal
Dk-8000 Århus C
tlf. 7026 7010

info@innovater.dk
www.innovater.dk

sjælland
Dronningens Tværgade 9B, 1.sal 
Dk-1302 københavn k 
tlf. 7026 7010

kontaktperson vedr. kapitalanbringelse:
rikke bjørn sørensen
økonomichef
+45 27 57 76 42

Morten lykke
Adm. direktør
+45 53 53 53 88




