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GALLERIERNE HILLERØD - INFORMATION VEDR. JUNIOR-OBLIGATIONEN  
 

Hillerød 31. august 2020 
	
Kære investorer i Junior-obligationen,  
 
Vores arbejde med projektet skrider fremad og vi har fortsat fokus på de tre følgende hovedområder; 
endelig lejekontrakter, Projektering og byggetilladelse samt kontrahering af entreprenører. 
 
Lejekontrakter: 
Lejekontrakten med Nordisk Film er underskrevet i juni 2020, hvor offentliggørelsen via pressemeddelelse 
blev modtaget meget positivt af Hillerød og omegn. I forhold til lejekontrakten med IWG om kontorhotel 
har vi igennem den seneste periode færdigforhandlet denne og seneste melding er at vi får sidste 
kommentarer retur fra IWG’s juridiske team indenfor de næste to uger. Bankens fornyede lejekontrakt, 
med forlænget opsigelsesvarsel på 5 år er modtaget retur og vi har netop lejet to lejligheder til det høje 
lejeniveau. Vores lejer til stueplan har fået gang i deres forretning efter corona nedlukning og vi opstarter 
forhandlinger om deres lejemål i den sidste del af september. Vi får fortsat henvendelser fra interesserede 
lejere til stueplan og holder disse standby, såfremt vi, mod forventning, ikke bliver enig med førnævnte 
lejer. 
 
Projektering: 
Vi modtog medio august positivt svar retur på vores ansøgning om dispensation for yderligere 70 cm 
byggehøjde, som var nødvendigt for at skabe en optimal hovedsal til Nordisk Film. Hillerød kommune har 
efterfølgende påbegyndt behandling af vores byggetilladelse, som vi forventer at få endeligt godkendt 
indenfor de næste ca. 4 uger. Vores rådgiverteam fortsætter med detailprojektering i samråd med vores 
styringsentreprenør samt dennes underentreprenører.  
 
Tagkonstruktionen, som er vurderet som en kritisk leverance grundet produktionstid og det faktum at der 
kun er en leverandør, er sat i produktion og de første ca. 450 m2 er produceret og lagt på lager hos 
leverandøren. Øvrige underentreprenører er ved at beregne endelige priser og bliver inkluderet i 
projekteringen når deres prisestimater ligger indenfor vores budget. 
 
Vores nedbrydning fortsætter således at vi i forbindelse med endelig byggestart vil være klar til at nedbryde 
de større bygningsdele af taget og derfra genopbygge ejendommen til biografcenter mv.  
 
I forhold til corona situationen er vi tilbage omkring det antal besøgende i vores P-hus som før corona.  
 
Vores arbejde i den kommende periode vil være fokuseret på de sidste lejekontrakter, endelig 
byggetilladelse, projektering og kontrahering af ombygning samt optimering af parkeringshus.  
 
Vores regnskab for ejendommen er blevet offentliggjort og her kunne vi præsentere et tilfredsstillende 
resultat med en egenkapital omkring DKK 66 mill (Gallerierne Hillerød A/S) og ca. DKK 38 mill for 
moderselskabet (Frederiksborg Ejendomme 2 ApS) 
 
Vi sender løbende orienteringer ud i takt med at vi når milestones eller der sker andre spændende ting i 
forhold til ejendommen. Skulle I i mellemtiden have spørgsmål står vi altid til rådighed via mail eller telefon. 
CEO Tom Høeg kan kontaktes på tomhoeg@sarofie.dk eller telefon +45 28492929 og Udvikler Casper 
Rømer Rasmussen kan kontaktes på crr@canton.as eller +45 40288710 
 
På vegne af udviklingsteamet bag Gallerierne i Hillerød 
 
 
Tom Høeg  Casper Rømer Rasmussen 
CEO  Partner 


