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GALLERIERNE HILLERØD - INFORMATION VEDR. JUNIOR- OG SENIOROBLIGATIONEN  

 

Hillerød 31. august 2021 

 

Kære investorer i obligationer i Gallerierne Hillerød,  

 

Sommeren er vel overstået og byggeriet skrider godt fremad. De seks biografsale tager form og man kan nu 

begynde at se formatet af biografen. Stueplanen tager ligeledes form og lejemålene kan nu opleves inkl. en 

gåtur i de rå rammer til Restaurant Flammens køkken samt opleve gangforløbet igennem ejendommen.  

 

Vi fik inden sommerferien gennemført Senior tap II, som hurtigt blev fuldtegnet. Tak til tidligere samt nye 

investorer for den tillid i viser os i via jeres investering i vores obligationer.  

 

Vores totalentreprenør med hans tre byggeledere arbejder fokuseret på at holde fuld kraft på fremdriften, 

hvilket er en hård opgave for tiden. Vi oplever et stort pres på håndværkere og vigende priser på råvarer og 

byggematerialer, herunder træ og stål, i opadgående retning grundet rivende fremgang i byggeriet i 

Danmark og materialer med leveranceforsinkelser grundet covid-19 situationen. Det er med baggrund i 

dette at vi tilbage i juni 2021 valgte at udnytte den forlængende tilbagebetaling. 

 

Lejekontrakter: 

Vi har siden sidst, skrevet under på lejekontrakt med Outletland, hvor vi er ved at etablere en ca. 1.000 m2 

butik og ankomst-reception lejemål i underetagen. Denne butik skal fungere som deres flagship-store og 

være hjørnestenen i deres vækstrejse med hidtil usete koncepter indenfor re-use af tøj og bekæmpelse af 

ressourcespild indenfor tøj- og forbrugsgenstandsproduktion.  

 

Resterende stueplan er under underskrift med en stor sportsudstyrskæde og deres indretning pågår 

allerede, da eneste udestående punkt er en godkendelse fra kommunens side i forhold til skiltning, hvilket 

forventes at blive godkendt indenfor den nærmeste fremtid. 

 

Kaffekæden nævnt i seneste investorinformation er ved at være klar til at indgå lejekontrakt, hvor de 

kommer til at tage et udvidet lejemål, hvor lejemålet kommer til at brede sig over vores og vores nabos 

lejemål via en dobbelt lejekontrakt. Spillehallen i stueplan er lidt afventende i forhold til deres kommittent, 

så vi har arbejdet på en plan B, hvor lejemålet udvikles til en vinbar, der vil have perfekt samspil med 

kontorhotellet, gæster til biografen eller blot handlende med behov for en hyggelig pause.  Resterende 

lejemål i kælderen er pt til vurdering hos escape-room, der ønsker at etablere sig centralt i Hillerød. 

 

Vores arbejde i den kommende periode vil være fokuseret på de sidste lejekontrakter og den videre 

ombygning af ejendommen til Hillerøds fremtidige destination i bymidten. Vores exit-strategi kører i proces 

og vi har indgået samarbejde med CBRE der har lagt strategi i forhold deres udenlandske investorer, hvor vi 

især oplever stor interesse fra tyske investorer. 

 

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 


