
Carrefour si Real se unesc la Sibiu anul acesta
Conectarea hipermarketurilor Carrefour si Real si constructia unui cinematograf multiplex sunt
prioritatile proprietarilor parcului de retail de la Selimbar, pentru anul acesta. Chiriasii complexului
comercial privesc cu mare speranta catre finalizarea acestei investitii in conditiile in care numarul
vizitatorilor a scazut semnificativ anul trecut. `Traficul in mall a scazut chiar cu 30 la suta anul trecut si,
in conditii de criza, unii din chiriasi au ales sa plece. E drept ca s-au facut si reduceri de chirie si ca
locurile parasite nu au ramas neocupate. O redresare a traficului este insa binevenita si asteptata`, spune
unul din chiriasii galeriilor comerciale. De altfel, proprietarul parcului de retail, fondul de investitii Argo,
a anuntat ca a facut discounturi majore la chirii, in anul trecut. Potrivit datelor fondului, in 2010,
discountul facut la parcul de retail de la Selimbar si la cel detinut in Suceava a fost de circa 3,5 milioane
de euro. Cu toate acestea, fondul, inregistrat in Guersney, a incasat anul trecut venituri brute din
inchirierea parcurilor de retail din Sibiu si Suceava de 14 milioane euro, in crestere cu 16% fata de anul
anterior, potrivit raportului aferent anului financiar 2009-2010, incheiat la 30 septembrie. Retailerii din
Sibiu Shopping City au beneficiat de discounturi la chirii de 1,9 milioane de euro. "Similar cu anul 2009,
am continuat sa ne adaptam situatiei pietei, care ne-a cerut extinderea discounturilor la chirii oferite
retailerilor, astfel incat acestea au ajuns anul trecut la 1,9 milioane euro. Colaboram cu chiriasii in
vederea mentinerii gradului actual de ocupare al parcului de 98%", se arata in ultimul raport al fondului
de investitii.
  
  Cat despre investitia in conectarea hipermarketurilor Carrefour si in amenajarea cinematografului,
fondul de investitii tine sa arate ca s-au facut progrese importante, in sensul semnarii unor contracte. "Ne
focusam acum sa conectam hipermarketurile Carrefour si Real, pe reconfigurarea si extinderea intrarii in
mall si extinderea cu un cinematograf multiplex. Am facut progrese importante in acest sens, respectiv am
semnat contracte de inchiriere cu operatori precum C&A, Kiabi, Domo si The Light Cinema", se
mentioneaza in raport. Pentru acest parc, Argo are deja un credit de 66,5 milioane de euro de la KBC
Bank, precum si un imprumut sindicalizat de 27,8 milioane euro de la KBC, Investkredit si Marfin/Laiki
Bank.
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