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PRESSEMELDING FRA HENT AS
HENT AS er en entreprenør med nordisk nedslagsfelt som gjennomfører alle typer byggeprosjekter.
Hovedkontor er i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Hamar, Horten, Hønefoss, Bodø, Steinkjer
og Ålesund. I tillegg er HENT Sverige AB og HENT Danmark AS etablert og igangsatt med flere stor
byggeprosjekter under utvikling og oppføring. HENT omsatte for om lag 7,8 milliarder i 2016. Selskapet har
videre gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse, kalt
"HENT Totalverdi". Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i
verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine
varemerker.
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Sted: Trondheim

HENT inngår stor avtale i Danmark
Stawberry Brothers og HENT har inngått avtale for utvikling og modernisering av
Centralpostbygningen i København.
Gjennom tett samarbeid siden våren 2017 har partene i samarbeide med blant annet arkitektene
«Krook og Tjader» skapt grunnlaget for en transformasjon av et av Københavns mest ærverdige
bygninger. Den over 100 år gamle Centralpostbygning i København skal omskapes til et førsteklasses
hotell. Det over 25.000 kvadratmeter store bygget blir det samlende midtpunkt i det nye kvartalet
som utvikles i området. Hotellet åpner i 2020.
Arkitekten Heinrich Wencks imponerende, nybarokke Centralpostbygning fra 1912 har huset det
danske postvesen i over hundre år. Da Post Nord flyttet ut av København sentrum, øynet Petter A.
Stordalen muligheten for å gi bygningen en ny funksjon.
Centralpostbygningen i København blir en del av Nordic Hotels & Resorts som frittstående hotell, på
linje med Skt. Petri i indre København, The Thief i Oslo samt At Six og Hobo i Stockholm. Hotellet får
omlag 390 rom fordelt på tre etasjer. Hotellet får også en avdeling for konferanse og wellness, samt
flere forskjellige restaurant- og barkonsepter.
- Strawberry Brothers er glade for å samarbeide med HENT om å utvikle denne enestående
eiendommen, som er en juvel i København, til å bli det hotellet vi har en visjon om at det skal bli.
Sammen skal vi skape, ikke bare et førsteklasses hotell, men et landemerke hele København og
Danmark kan være stolte og benytte seg av, sier Marcus Carlsson, CEO i Strawberry Brothers.
Arbeidene med riving og demontering startet oktober 2017 mens oppbygging av nye konstruksjoner
og generelle fornyingsarbeider starter januar 2018.
- Vi er svært fornøyd med Strawberry Brothers har valgt oss som samarbeidspartner for et slikt
krevende og fantastisk prosjekt. Det er alltid godt å se når prosjektutvikling og godt styrte prosesser
blir materialisert i form av ett så flott byggeprosjekt. sier Knut Alstad Konserndirektør Marked og
Eiendom i HENT.
Prosjektet blir det første HENT gjennomfører i Danmark – der man også har identifisert flere
interessante muligheter.
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Kontaktpersoner HENT:
Geir Leseth
Prosjektutvikler
geir.leseth@hent.no
tlf. 909 90 218

Centralpostbygningen i København

Knut Alstad
Konserndirektør Marked og Eiendom
knut.alstad@hent.no
tlf. 97 169 169

