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Elanto myy
m Kaauppak
keskus Kaaren
K
NIAM:ille ja vuokraa
v
a
HOK-E
nykyiseet liikettilansa omaan
o
käyttööön
Ruotsalaiinen kiinteeistösijoituusrahasto Niam ostaaa 17.9. allekirjoite
a
etun sopim
muksen mu
ukaan
Kiinteistöö Oy Kann
nelmäen Kauppakes
K
skuksen kooko osakekkannan, seekä viidenn tontin
muodostaaman maa
a-alueen Kauppakes
K
skus Kaareen yhteydeessä. HOK
K-Elanto solmii
s
sam
malla
pitkäaikaaiset vuokrrasopimukkset liiketo
oimintansaa käytössää oleviin tiiloihin. Kaauppa on
tarkoitus toteuttaa 15.10.20115.
v
kasvvaa ja me pyyrimme palvvelemaan HOK-Elanno
H
on asiakasom
mistajia
”Pääkaupuunkiseudun väestö
kehittämällä jatkuvastti uusia kaupppapaikkojaa, jotka ovaat liikeidealttaan ajankohhtaisia sekää mitoitukseeltaan
me turvata tuulevien keh
hityshankkeiiden rahoituuksen, toteaaa
ja sijainnilttaan oikeitaa. Tällä kauppalla voimm
HOK-Elannnon toimituusjohtaja Matti
M
Niemi..
o taho, jolla selkeä on näkemys kauppakesku
k
uksen
”Olemme eerittäin tyyttyväisiä, ettää ostajana on
kehittämiseestä yhä vettovoimaisem
mmaksi. Kaauppakeskuss Kaaren veetovoiman kasvattamin
k
nen entisestäään
palvelee luuonnollisesti myös Suomen suurintta Prismaa, Sokos-tavaarataloa, Ky
ylä-ravintolooita ja ABC
Cliiketoiminntaa, joiden toiminnan olemme
o
varrmistaneet pitkäaikaisil
p
lla vuokrasoopimuksillaa.”
o Suomen yhdeksänneeksi suurin kauppakeskkus, jossa käy vuosittaiin 5,3 miljoona
Kauppakesskus Kaari on
asiakasta. Yli
Y 900 0000 henkilöllä on alle 15 minuutin
m
m
matka
kauppaakeskukseen. Kiinteistön vuokratttava
2
pinta-ala on 48 700 m ja koko kaauppakesku
uksen vuosim
myynti oli viime
v
vuonnna 178 M€.

Pohjois-Euro
oopan johtaava yksityin
nen kiinteistösijoitusrahhasto, jolla on
o hallinnoiitavana
Niam on P
kiinteistöom
maisuutta yhteensä
y
noiin 2,7 miljaardin euron edestä.
e
Niam
m tarjoaa sij
ijoittajille tilaisuuden
investoida Pohjoismaiiden kiinteisstömarkkinooille. Niam on perustetttu vuonna 1998
1
ja vuoodesta 2000
y
48
8
lähtien Niaam on invesstoinut rahasstojensa kauutta yli 5 miiljardia eurooa. Niam:llaa on töissä yhteensä
kiinteistöallan ammattiilaista, joillaa on laaja kokemus
k
kaiikista merkiittävistä kiinnteistöluokiista. Niamin
n
pääkonttorri on Tukhollmassa ja tooimistot ovaat Oslossa, Helsingissä
H
ja Kööpenh
haminassa.
Lisätiedot: www.niam
m.com.
Lisätietojaa:
nto
HOK-Elan
Kiinteistöjohtaja Jyrk
ki Karjalain
nen, p. 010 76 60190, jjyrki.karjalaainen(at)sokk.fi
NIAM
m.fi
Senior Direector, Headd of Finland Pekka Sallakka, p. 05500 500 8022 pekka.salaakka(at)niam

HOK
K-Elanto on S--ryhmän suuriin alueosuuska
auppa, jonka omistavat sen
n yli puoli miljo
oonaa asiakassomistajaa.
Vuosittainen
V
liiiikevaihto on 1,9
1 mrd. euroa
a, ja yritys työlllistää 6000 he
enkilöä.
HOK
K-Elanto palvellee pääkaupunkiseudulla ylli 300 toimipaikkassa ja on pä
äivittäistavarakaupan markkkinajohtaja.
Lisä
äksi HOK-Elan
nto on maan suurimpia ravin
ntola-alan toim
mijoita. www.ho
ok-elanto.fi
.

