
Modificari in Sibiu Shopping City
Fondul britanic de investitii Argo Real Estate Opportunities Fund, proprietarul Sibiu Shopping City, va
reconfigura unele spatii din cadrul centrului comercial, in vederea majorarii veniturilor din chirii

 Modificarile vor duce chiar la relocarea unora din chiriasi, potrivit planurilor proprietarului centrului
comercial. "Aceasta a patra faza, si ultima a proiectului, va fi finalizata in a doua jumatate a anului 2009,
urmand sa beneficieze de fonduri suplimentare", se arata intr-un anunt al companiei. Fondul a
achizitionat in 2006 centrul comercial European Retail Park Sibiu de la dezvoltatorul imobiliar BelRom,
pentru 83 de milioane de euro, tranzactie care a marcat intrarea investitorului britanic pe piata
romaneasca. La momentul achizitiei, parcul de retail avea o suprafata de 47.000 de metri patrati, fiind
ulterior extins cu 4.000 metri patrati. Compania a anuntat la sfarsitul anului trecut ca unitatea va fi extinsa
din nou, cu 33.000 de metri patrati, in urma unei investitii de circa 32 de milioane de euro. Terenul a fost
achizitionat in luna octombrie a anului trecut, lucrarile de extindere urmand sa inceapa in 2008. Suprafata
extinsa a complexului va cuprinde un hipermarket Carrefour - cu o arie de 12.000 metri patrati -,
retailerul de mobilier Mobexpert si unele branduri internationale (7.500 de metri patrati). in cadrul
complexului mai functioneaza magazine ale retelelor Real, Baumax si Media Galaxy.

 Veniturile nete din chirii erau estimate la peste 9,5 milioane euro pe an, dupa extinderea suprafetei. 
Pentru finantarea achizitiei proiectului, Argo a imprumutat 66,5 milioane de euro de la KBC, iar in luna
mai investitorul a obtinut un credit de 25 de milioane de euro de la aceeasi banca care va fi utilizat pentru
finantarea investitiilor pana la finalizarea celei de-a patra faza.

 Un alt proiect al Argo in Romania este Suceava Shopping City, a carui constructie a fost initiata in
noiembrie 2006. Centrul a fost deschis in luna aprilie, in urma unei investitii de 68 milioane de euro.
North Real Estate, inregistrat in Guernsey, a fost lansat in luna august a anului 2006, cu un capital de 100
de milioane de euro, fiind administrat de compania North Asset Management, cu birouri in Londra si
Bucuresti. in luna februarie, fondul si-a schimbat denumirea in Argo Real Estate Opportunities Fund.

 Fondul vizeaza achizitii de proiecte de spatii comerciale deja finalizate, dar si finantarea unor investitii in
curs de executie. Ţarile tinta sunt Romania, Bulgaria, Republica Moldova si Ucraina.
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