VISIONÆR
PROJEKTUDVIKLING
AF EJENDOMME

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
220.000 m2 byggeri fordelt på over 100 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, bolig- og byudviklingsprojekter samt samarbejde
med almene boligforeninger som kombineret detail, erhverv
og bolig.

“

Hos Innovater
tager vi ansvar for,
hvad vi gør
– og hvem
vi gør det for

Innovaters målsætning er at være den foretrukne
samarbejdspartner og konstant udvikle vores arbejde, så vi
fortsat kan præsentere de bedste løsninger og beliggenheder
for vores kunder.

Genua House, Snekkersten
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PROJEKTET FRA A-Z
Innovater styrer hele den komplicerede proces, startende med en
bar mark eller en ”træt” ejendom til et færdigt projekt med nye
butikker, boliger 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.

Elgiganten, Skejby

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. Sammen finder vi 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.
BYGGEFASEN
Når projektet opføres, samarbejder Innovater med få, men erfarne
entreprenører. Innovater er med hele vejen, uanset om vi er
bygherre eller har videresolgt projektet. Vi har derfor ansvaret for,
at samtlige aftaler bliver overholdt, og at slutproduktet afleveres
helt i top.

Sunset Boulevard, Nørager

Bygården, Brønshøj
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PROJEKTUDVIKLING

UDVIKLINGSHJUL

Innovater udvikler og udbyder ejendomsprojekter i Danmark,
hvor det primære fokus er på detailhandelsbranchen indennfor
dagligvarebutikker. Vi har dog også i stigende grad fokus rettet

ge
Idé

mod projekter med større volumen som lokal- og bydelscentre med

hele processen; fra første møde med grundejer, gennemførelse af
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
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lokalplan, udarbejdelse af kontrakter med kapitalkæder til det endelige

Finansiering
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Vores erfarne medarbejdere har kompetencerne til at gennemføre

Salg til
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dagligvarer, øvrig detail, erhverv samt boliger.

nerering

Myndigheder

ejendomme. Innovaters rolle er at styre hele processen i samspil med de

læring og samarbejde konstant optimerer og forbedrer slutproduktet
og derved opnår et mangelfrit projekt. Når vi hos Innovater siger
faste partnere, gælder det alle involverede i skabelsen af projektet:

in
g

Udlejning

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.
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Lejekontrakt
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Innovater ønsker at arbejde med faste partnere, så vi gennem fælles
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gennemføres til alles tilfredshed.

Salg til investor
By

forskellige aktører jævnfør ”udviklingshjulet”, hvilket sikrer, at projektet

g

den store internationale professionelle investor, der ønsker en række
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“

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

Rungstedvej,Hørsholm
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SNEKKERSTEN
Flot placeret projekt på toppen af Snekkersten på i alt 5.500 m2 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 over Øresund.

ALLERØD Den tidligere
posthusgrund på ca.
4.300 m2 har en
yderst central placering
ved Allerøds gågade
og er i dag en ny
Netto, et apotek og 24
luksuslejligheder.
KØBENHAVN S
Udviklingsprojektet
på Amager består
af en ny Lidl, 15
flotte lejligheder med
tagterrasser samt
tilhørende p-kælder.
I alt 3.000 m2, der
skaber nye rammer for
den tidligere oversete
Sundbyøster Plads ved
Amagerbrogade.
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AARHUS
Den gamle Fragtmandscentral på Søren Frichs Vej – også kaldet Åbyen er blevet
omdannet til en ny bydel. Innovater har opført en ny Netto samt 266 lejligheder på
Lokesvej. Et projekt på i alt 20.000 m2

UDVALGTE
KOMBINATIONSPROJEKTER
Innovater varetager i stigende grad projekter, hvor detail,
erhverv og bolig kombineres. Vi samarbejder tæt med
myndigheder, lejere og investorer for at udnytte byggeretten
bedst muligt og levere det mest optimale resultat for alle
involverede. Innovater har ansvaret for det færdige byggeri
og står for håndteringen af salg, lejekontrakter mm.
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“

Innovater har opnået en
særlig ekspertise og erfaring
indenfor detail. Siden 2008
har vi udviklet mere end
220.000 m2 byggeri

Nørrekær, Rødovre
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REMA 1000 – SKIBET

Den første dagligvarebutik i Skibet, nær Vejle, blev en flot
Rema 1000 på 1.200 m2. Med den gode beliggenhed
på Vardevej tiltrækker den både lokale og oplandet.

IRMA – GREVE

Irma i Greve fik en ny butik med 3 saddeltage og røde
teglsten. En flot og imødekommende bygning på i alt
750 m2.

UDVALGTE
DETAILPROJEKTER
Innovaters mange års erfaring med enkeltstående detailprojekter gør, at vi besidder
den kompetence og erfaring in house, der skal til for at kunne præsentere gode
og relevante projekter for butikkerne samt stå for udarbejdelse af lejekontrakter. Vi
sætter en ære i at finde de bedste lokationer, og at vores kunder modtager bedst
mulig information forud for beslutningen om etablering af en ny butik. Innovaters
partnere kender kæderne og er bekendt med de høje krav, der stilles. Vi ved, at
inden for projektudvikling er kvalitet og tid nøgleparametre.

FAKTA –
KØBENHAVN S

Fakta har fået en ny
flot butik placeret
centralt på Amager i
København. Butikken
er 870 m2 med gode
parkeringsmuligheder
for både biler og
cykler.
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MENY –
FREDERICIA

Vores første samarbejde med
Meny blev på den tidligere
posthusgrund i Fredericia.
En super beliggenhed tæt
på en stor indfaldsvej. I alt
1.805 m2 med tilhørende
parkering, varegård og
gode udenoms arealer.
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“

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

Kaj Munks Vej, Viby J.
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SKOVLUNDE
Malmparken har fået sig et prisbelønnet byggeri, som dækker både hverdagens
behov for indkøb i den nye Lidl-dagligvarebutik og et kulturhus til at danne rammerne
for fællesskabet i det lokale boligselskab Baldersbo. Et godt samarbejde mellem
boligforening og Innovater, som medførte Bygningsprisen 2018.

VIBY J
I tæt samarbejde med Boligforening Århus
Omegn har Præstevangen ved Aarhus fået
et nyt bytorv med en 3.0 Netto konceptbutik
i gadeplan og et kvarterhus med tagterrasse
placeret på toppen. Et projekt, der er
tiltænkt at samle bydelen og skabe mere liv
til området.

BYGNINGSPRISEN
2018

UDVALGTE
ALMENE
SAMARBEJDER

BRØNSHØJ
Som det første skridt i en større udviklingsplan for Tingbjerg har Innovater fornyet Lille Torv
med nye lokale butikker, en Lidl-dagligvarebutik, et nyt beboerhus for hele området samt 35
lejligheder/rækkehuse. Alle boliger er hævet over gadeplan, og er de første privatejet boliger
i Tingbjerg. Bygården, som det i dag hedder, er resultatet af et godt samarbejde mellem SAB,
fsb og Innovater.

RØDOVRE
Et ældre butikscenter og boligforeningen AKB Rødovre, der ønskede at løfte området omkring Mileparken medførte et givende samarbejde
mellem Innovater og boligforeningen. Resultatet er en ny butiksarkade med en 3.0 Netto konceptbutik, et lokalt pizzeria og frisør samt en
beboerdrevet have på taget, der kan anvendes til at dyrke grøntsager mm.

En stor del af Innovaters ejendomsprojekter er baseret på samarbejder med
almene boligforeninger. I tæt dialog ud fra helhedsplaner, beboerønsker eller
f.eks. boligorganisationens behov for ikke støttet renoveringsprojekter finder vi i
fællesskab de bedste udviklingsmuligheder for den pågældende boligforening.
Af projekttyper kan blandt andet nævnes boliger, butik og fælleshus.
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MEDARBEJDERE

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

KØBENHAVN

AARHUS

Peter Søgaard
Udviklingsdirektør
Mobil 60135390, ps@innovater.dk

Mahad Farah
Udviklingschef,
Mobil 26249125,mf@innovater.dk

Christian Rohde
Projektchef
Mobil 31171507, cr@innovater.dk

Søren Heron
Projektchef
Mobil 20102549, she@innovater.dk

Kristoffer Westberg
Juridisk direktør,
Mobil 40203944, kw@innovater.dk

Pierre Klausen
Udviklingschef
Mobil 25412639, pk@innovater.dk

Susanne Rosenstrøm Jürgensen
Office Manager,
Mobil 23812907, srj@innovater.dk

Tobias Nowak
Markeds- og investeringsanalytiker,
Mobil 24246535, tn@innovater.dk

Maria-Melissa Andreasen
Stud. jur.,
Mobil 3135963, ma@innovater.dk
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Marlene Kronborg
Kommunikations- og projektkoordinator
Mobil 25114313, mk@innovater.dk

Michael K. Thomsen
Udviklingschef, Mobil
29718690,mkt@innovater.dk

Andreas Bagunck
Udviklingschef
Mobil 25318670,ab@innovater.dk

Søren Skovsbø
Teknisk chef
Mobil 20167020, ss@innovater.dk

Jacob Momsen Jessen
Projektchef
Mobil 40803318, jmj@innovater.dk

Jonathan Haven Brogaard
Investeringsanalytiker
Mobil 28 44 89 50, jhb@innovater.dk

Hanne Nymark
Juridisk projektkoordinator
Mobil28259274, hn@innovater.dk

Anders Nissen
Bogholder
Mobil 60981402,an@innovater.dk

Tina Østergaard
Direktionssekretær
Mobil 22404404,to@innovater.dk

Marianne Overby
Sekretær
Mobil 60133252, mo@innovater.dk
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BESTYRELSE

Morten Lykke, Adm. direktør,
Mobil 53535388
ml@innovater.dk

Claus Søgaard Poulsen,
Bestyrelsesmedlem

Rikke Bjørn Sørensen, Økonomidirektør,
Mobil 27577642
rbs@innovater.dk

Erik From
Bestyrelsesmedlem
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Carl Erik Sørensen,
Bestyrelsesformand

Finn Birkjær,
Bestyrelsesmedlem
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Odense
Svendborg
Avedøre
Vejle
Brøndby
Auning
Viby J, Aarhus
Helsingør
Tune
Rødovre
Hedensted
Herning
Greve
Sorø
Brønshøj
Dianalund
Fredericia
Skejby, Aarhus
Nørager
Næstved
Holstebro
København S
Dragør
Aarhus C
Kokkedal
Odder
Lyngby
Gilleje
Hvidovre
Hundested
Brøndbyvester
Allerød
Faxe Ladeplads
Egå
Snekkersten
Slagelse
Vojens
Malling
Ballerup
Farum
Bagsværd
Hørsholm

Karrebæksminde
Jyllinge
Ringsted
Nærum
Næstved
Viborg
Randers
Grenaa
Hadsten
Horsens
Kolind
Holbæk
Ålsgårde
Valby
Havdrup
Tølløse
Jonstrup
Nykøbing Sjælland
Vestbjerg
Skødstrup
Kalundborg
Skælskør
Kolding
Ebeltoft
København K
Tranbjerg
Kristrup
Elling
Stege
Skanderborg
Vordingborg
Måløv
Vejen
Hundested
Rødekro
Tommerup
Rønnede
Løgstør
Vojens
Ribe
Assens
Skørping

*Der kan forekomme flere projekter i
samme by.

Innovater Øst
Amalievej 8 st.
1875 Frederiksberg C

INNOVATER PROJEKTER
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Innovater Vest
Marselisborg Havnevej 56, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 70 26 70 10
E-mail: info@innovater.dk

25

Bag Innovater står nogle af Danmarks mest erfarne
personer inden for udvikling af ejendomme. Siden
2008 har Innovater udviklet over 220.000 m2
byggeri 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 enkelt opgave.
Overblikket og projektstyringen er altid samlet hos
Innovater i hele projektforløbet.
I tætte samarbejder varetager vi projekter inden for
detail, ny- og ombygning af lokal- og bydelscentre,
boligprojekter og byudviklingsprojekter, som
kombineret detail, erhverv og bolig.
Innovaters målsætning er at være den foretrukne
samarbejdspartner og konstant udvikle vores
arbejde, så vi fortsat kan præsentere de bedste
løsninger for vores kunder.

Innovater Øst
Amalievej 8 st.
1875 Frederiksberg C
Innovater Vest
Marselisborg Havnevej 56, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 70 26 70 10
E-mail: info@innovater.dk

