Mere end 10 års
erfaring og udvikling af
mere end 120.000 m2
byggeri

OM INNOVATER
Bag Innovater står nogle af Danmarks mest erfarne personer inden for udvikling af ejendomme – med særlig ekspertise inden for detailhandel. Siden 2008 har Innovater udviklet
over 120.000 m2 byggeri fordelt på over 90 projekter, til
kunder over hele landet.
Vi gør i høj grad brug af vores stærke og kompetente netværk, som sikrer, at vi altid kan stille med det optimale hold
til den enkelte opgave. Overblikket og projektstyringen er
altid samlet hos Innovater i hele projektforløbet.
Ud over et tæt samarbejde med detailkæderne varetager vi
projekter inden for ny- og ombygning af lokal- og bydelscentre, boligprojekter og byudviklingsprojekter som kombineret
detail, erhverv og bolig.
Innovaters målsætning er at være den foretrukne samarbejdspartner for detailkæder og investorer. Vi vil opfylde
detailkædernes og investorernes ønsker ved konstant at
udvikle vores arbejde, så vi fortsat kan præsentere de bedste løsninger og beliggenheder for vore kunder.
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UDVIKLINGSHJULET

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. Et projekt starter
typisk med et afklarende arbejde i forhold til at lokalisere et
potentielt projekt. Innovater udarbejder en analyse af området, både vedrørende kundegrundlag, konkurrencesituation,
og planforhold og trafik..
MYNDIGHEDER
Arbejdet med myndighederne er en af Innovaters kernekompetencer. Vi har et solidt udbygget samarbejde med kommunerne og de rådgivere, der er brug for inden for udarbejdelse
af lokalplaner. Vi finder sammen de rigtige løsninger til placeringer, området/byen, så arkitektur mv. er afstemt.
Innovaters rolle er overordnet og handler om at holde styr
på alle forhold i planarbejdet. Vi er ansvarlige for, at informationen mellem de forskellige rådgivere videregives, så
myndighedsarbejdet forløber planmæssigt.

BUTIKKERNE
Præsentation for butikkerne 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 få men
erfarne entreprenører. Vores partnere kender kæderne og
er bekendt med de høje krav, der stilles.
Inden for projektudvikling er kvalitet og tid nøgleparametre.
Innovater er derfor med hele vejen, uanset om vi er bygherre
eller har videresolgt projektet. Innovater har derfor ansvaret
for, at samtlige aftaler bliver overholdt, og at slutproduktet,
som afleveres til butik og investor, er helt i top.

PROJEKTUDVIKLING
Innovater udvikler og udbyder ejendomsprojekter i Danmark,
hvor det primære fokus er på detailhandelsbranchen inden
for dagligvarebutikker. Vi har dog også i stigende grad fokus
rettet mod projekter med større volumen som lokal- og
bydelscentre med dagligvarer, øvrig detail, erhverv samt
boliger.
Innovaters erfarne medarbejdere har kompetencerne til at
gennemføre hele processen; fra første møde med grundejer,
gennemførelse af lokalplan, udarbejdelse af kontrakter med
kapitalkæder, til det endelige salg til slutinvestor. Gennem
hele projektfasen arbejder vi meget tæt med vores partnere
og kunder. Det er uanset, om det drejer sig om projekter til
indehaveren, der skal have en enkelt ejendom, eller den store
internationale professionelle investor, der ønsker en række
ejendomme. Innovaters rolle er at styre hele processen i

samspil med de forskellige aktører jævnfør ”udviklingshjulet”,
hvilket sikrer, at projektet gennemføres til alles tilfredshed.
Innovater ønsker at arbejde med faste partnere, så vi
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.

ALLERØD
I Allerød på den gamle posthusgrund har Innovater udviklet
4300 m2 fordelt på en Netto, et apotek og 24 luksus lejligheder. Arkitekturen er nøje tilpasset Allerød bymidte og den
centrale placering på Torvet, lige overfor stationen.

AARHUS N
I et nyt detailhandelsområde i Skejby, med naboer som Ikea,
Jysk og Ilva, opfører Innovater en Megastore til Elgiganten
på ca. 4.700 m2, samt to fastfoodrestauranter på mellem
370 – 460 m2. Grunden blev vundet i et offentligt udbud,
hvor der var stor fokus på arkitekturen, hvilket kommer til
udtryk i brugen af betonelementer i forskellige farver, samt
brugen af glas og belysning i facaden.

BAGSVÆRD
Udvikling af 6.000 m², fordelt på ny butik til Netto, en Normal, samt 28 boliger og tilhørende P-kælder.

Innovater har opnået en særlig
ekspertise og erfaring indenfor detail.
Siden 2008 har vi udviklet mere end
90.000 m 2 butikker.

Rema 1000 i Jonstrup ved Værløse

UDVALGTE DETAILPROJEKTER

REMA - BALLERUP
I samarbejde med Intergruppen Totalentreprise
byggede vi en 1000 m2 stor ny Rema 1000 butik I
Tårnets kvarter i Ballerup, som åbnede i 2016.

NETTO - DRAGØR
En ny flot Netto på Dragør Møllevej. Butikken er på
1070 m2 og blev opført i samarbejde med LM Huse.
Den åbnede i 2017

LIDL - SKANDERBORG
Innovater A/S har i samarbejde med KT Erhvervsbyg
A/S opført en ny Lidl på Vestergade i Skanderborg,
som åbende i 2013.

FAKTA - HOLBÆK
Innovater A/S har i samarbejde med InterGruppen
Totalentreprise A/S opført en ny Fakta på tåstrup
Møllevej i Holbæk. Butikken er på 1000 m2.

Vi varetager stadig flere større
projekter i form af byfornyelse
samt lokal- og bydelscentre, hvor
dagligvarer, detail, erhverv
og boliger kombineres.

Udvikling af 35 boliger, en ny LIDL butik, beboerhus,
værested samt mindre butikker, på Ruten i Tingbjerg

UDVALGTE KOMBINATIONSPROJEKTER

SNEKKERSTEN
Udvikling af 5.500 m². Byggeriet af det nye
”Genua House” omfatter en Netto, Føtex
Food og det lokale pizzeria i stueplan, samt
29 attraktive lejligheder på 1. – 5. sal, der
alle har store altaner eller tagterrasser
med udsigt mod Øresund

ÅBYEN – AARHUS
Den gamle Fragtmandcentral på Søren Frichs Vej er
blevet omdannet til en ny bydel. Innovater har stået
for opførelse af en ny Netto på 1.000 m² samt 266
lejligheder på Lokesvej. Boligerne er tegnet af Årstidernes Arkitekter, og er samlet set på 20.000 m².

MALMPARKEN
Udvikling og opførelse af en Lidl butik og kulturhus
i Skovlunde. Huset er knap 2.000 m2 stort, og er
fordelt på en Lidl med sine 1.000 m2 og resten som
kulturhus.

Når projektet opføres,samarbejder
Innovater med få men erfarne
entreprenører. Vores partnere kender
kæderne og er bekendt med de høje
krav, der stilles.

KONTAKT
Vi lægger stor vægt på åbenhed. Derfor står vi til rådighed for alle,
der måtte have spørgsmål til koncernen eller specifikke projekter.

Århus

Michael K. Thomsen
Udviklingschef
Mobil: 29 71 86 90
mkt@innovater.dk

Andreas Bagunck
Projektudvikler
Mobil: 25 31 86 70
ab@innovater.dk

Søren Skovsbøl
Teknisk chef
Mobil: 20 16 70 20
ss@innovater.dk

Jacob Momsen Jessen
Projektchef
Mobil: 40 80 33 18
jmj@innovater.dk

Jens N. Højris
Investeringsanalytiker
Mobil: 70 26 70 10
jh@innovater.dk

Hanne Nymark
Juridisk projektkoordinator
Mobil: 28 25 92 74
hn@innovater.dk

Katharina Kirkegaard
Projektassistent
Mobil: 22 14 03 48
kk@innovater.dk

Anders Nissen
Bogholder
Mobil: 60 98 14 02
an@innovater.dk

Tina Østergaard
Direktionssekretær
Mobil: 22 40 44 04
to@innovater.dk

Marianne Overby
Sekretær
Mobil: 60 13 32 52
mo@innovater.dk

Direktion og bestyrelse

København

Peter Søgaard
Udviklingsdirektør
Mobil: 60 13 53 90
ps@innovater.dk

Mahad Farah
Udviklingschef
Mobil: 26 24 91 25
mf@innovater.dk

Søren Lous Kemp
Teknisk chef
Mobil: 22 25 04 12
slk@innovater.dk

Ditte Birkjær Boll
Projektudvikler
Mobil: 26 80 88 04
db@innovater.dk

Søren Heron
Projektchef
Mobil: 20 10 25 49
she@innovater.dk

Morten Lykke
Adm. direktør
Mobil: 53 53 53 88
ml@innovater.dk

Rikke Bjørn Sørensen
Økonomidirektør
Mobil: 27 57 76 42
rbs@innovater.dk

Carl Erik Skovgaard
Sørensen
Bestyrelsesformand

Claus Søgaard Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Finn Birkjær
Bestyrelsesmedlem

Erik From
Bestyrelsesmedlem

Læs om alle vores projekter og
seneste nyheder på innovater.dk
eller find os på Linkedin

Innovater Vest
Marselisborg Havnevej 56, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
Tlf. 7026 7010

Innovater Øst
Amalievej 8, st
DK-1875 Frederiksberg C
Tlf. 7026 7010

info@innovater.dk
www.innovater.dk
CVRA: 30 51 70 75

