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Maria Brunander
Ad m .  D i r e k t ør

Velkommen til vores anden udgivelse af COPI Magazine, som vi i år har tildelt 
navnet COPI Journal. Fokus for 2017-udgivelsen er en fortælling omkring CO-
PI-universet og vores rejse til det sted, hvor vi befinder os i dag. I slutningen af 
2016 gennemgik vi en proces og lagde en masse energi i, at undersøge, hvad vi 
står for, og hvad vi brænder for. Det har resulteret i, at vi har omdøbt vores navn 
til ’COPI Group’, som er fællesnævneren for vores samlede aktiviteter og forret-
ninger under ét og samme tag. I processen har vi foretaget interviews med vores 
medarbejdere og samarbejdspartnere, for at undersøge vores grundlæggende 
værdier og har i den proces identificeret 4 kerneværdier – Perspektiv, Relation, 
Deltagelse og Kultur.  Vi har lært, at vi i COPI Group er en organisation, som 
fokuserer på at skabe nye måder at arbejde på gennem en kollektiv vision om, at 
det ypperligste skabes, hvor organisationen lærer sammen. 

Vi er blevet klogere. Ikke kun på vores værdisæt og organisation, men også på  
en anden ting vores positionering i ejendomsmarkedet. Vi lever i en tid, hvor 
mennesker værdsætter autentiske oplevelser over materiel luksus alene. 
Vi er kommet frem til, at vi som forbrugere ønsker at få mest muligt ud af livet og 
forventer at deltage i en historie, hvor de føler, at de er ”levende” i en fortælling 
og ikke blot køber varer eller services. Ved at fokusere på hvad vores kunder og 
investorer værdisætter og ved at indtænke ”livsstile” og den unikke ”kultiverede” 
arv i vores projekter – vil vi fremadrettet have et stærkt fokus på den konsistente 
historiefortælling om den kultiverede livstil. Det vil gennemsyre vores tilgang 
og udformning af vores ejendomsprojekter. I hvert projekt vil ”Cultured Living” 
indarbejdes som et centralt omdrejningspunkt for værdiskabelsen.

God læselyst,

Maria Brunander & Jesper Brunander

Est. 2002

Cultured Living
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Fig. 02

MARKEDSPOSITIONERING

Perspektiv

Vi har en holistisk 
tilgang til opgaver

Vi forbinder  
mennesker gennem 

relationelle processer

Vi  tror på æstetiske 
oplevelser fremfor 

funktion alene

Vi er en aktiv
hands-on organisation

Relation Deltagelse Kultur

Vi har en holistisk tilgang til udvikling og design samt et ønske om at skabe bygninger og livssti-
le, der er drevet af kulturelt ophav. Det giver os en unik mulighed for at skabe historiefortælling, 

der både fokuserer på kulturel værdi og stærk håndværksmæssig kompetence.  
Vores kunder forventer at deltage i en historie, føle at de er ”levende” i en fortælling og ikke blot 

køber en vare. Vi kalder det: Cultured Living

Gennem stakeholder interviews og analyse identificerede vi fire COPI værdier

Kulturelle & sociale oplevelser

COPI
Cultured Living

Narrativ
High-end præstation

Narrativ
Etableret luksus

Narrativ
Funktionel livsform

Optimering & funktionelle oplevelser

Præstation Livsstil

Fokuserer på

Fokuserer på

VærdiløfteVærdiløfte
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BRAND STRUKTUR
Fig. 03

CULTURED LIVING

De fire værdier er grundpiller i organisationen og dens historie, 
hvilket gør det muligt at levere det nye COPI brand: Cultured Living

Perspektiv

Relation

Kultur

Deltagelse

Levering af kultiverede livsstilsoplevelser

COPI har en 
holistisk tilgang 

til opgaver

COPI forbinder  
mennesker gennem 

relationelle processer

COPI tror på æstetiske 
oplevelser fremfor 

funktion alene

COPI er en 
aktiv hands-on 
organisation

Formål
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FULDPAKKE SERVICE

INVESTMENTCONSTRUCT DESIGN

Maria er adm. dir. og medejer af 
COPI Group.

Maria står i spidsen for koncernen 
og varetager den daglige ledelse 
og strategi herunder designud-
vikling på samtlige projekter.

Maria har solid erfaring med 
udlejning og drift af ejendomme 
gennem de sidste 6 år.

Jesper Brunander har 15 års erfaring med ejendomsudvikling og investering 
med store byggeprojekter for blandt andet det offentlige samt Dansk Super-
marked og Fitness World. I opførelsen af Helsingør Domhus i 2009 var Jesper 
bygherre og domhuset er blandt et af de største på Sjælland. 

Jesper har været selvstændig fra en ung alder og har igennem de sidste 10  
år skabt et større udviklingsselskab med fokus på ejendomme i København, 
renovering af boliger – gårde, strandvejsvillaer og ejerlejligheder  
– samt større byggeprojekter for offentlige og kommercielle kunder. 

Kærligheden til ridesporten har fulgt Jesper gennem årene. Her har han delta-
get i mange internationale konkurrencer, hvilket har resulteret i, at  
Jesper har fået et internationalt netværk til banker og investorer.

Jesper er til dagligt ansvarlig for det schweiziske kontor med fokus på nye  
internationale projekter og investorer.

Bo har ansvaret for koncernens 
byggerier og byggeteam. 

De sidste 14 år har Bo haft 
ledende stillinger i rådgivende 
ingeniørvirksomheder.

Bo har arbejdet med mange pro-
jekter gennem sin karriere, både 
nybyggeri og renoveringsprojek-
ter, bla. Operaen for Rambøll.

Peter har ansvaret for koncernens 
investeringer og økonomi.

Peter har en økonomisk finansiel 
baggrund og har arbejdet med 
ejendomme i mere end 20 år.

Hans kompetencer er inden for 
investering, finansiering, projekt-
udvikling samt køb og salg af  
ejendomme.

B O
A S P L U N D

P E T E R  J U L I U S 
J E N S E N

M A R I A
B RU N A N DE R

J E S P E R
B RU N A N DE R

ADM. D IR .

GRUNDL ÆGGER

BYGGEDIREKTØR INVESTER INGSD IREKTØR
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   CASE BLEGDAMSVEJ 4 

PROJEKTLEDERE PÅ AFLEVERING LONE LEICHT & JULIE HUNDBORG DRESLER

Best Case

VI ØNSKER AT ’STIKKE UD’, NÅR DET  
HANDLER OM AT VÆRE MANGELFRI VED 
AFLEVERING AF EJENDOMSPROJEKTER
Hos COPI Group arbejder v i målrettet med at di f ferentiere os. Det gør v i blandt andet ved at 
udemærke os med et minimalt antal mangler ti l udbedring på vores projekter, når v i af leverer 

vores ejendomme ti l  de respektive købere. Det er en svær discipl in. Det kræver en særlig 
deta ljeor ienteret styret proces og en intensiv indsats de sidste måneder a f projektet .

Det er almindelig kendt i vores branche, at et af de 
parametre som har betydning for, om man er lykkedes i 
et projekt, er selve oplevelsen ved en aflevering. Om det 
er aflevering til en investor, en mægler eller direkte til 
en køber/lejer, står den oplevelse stærkt i hukommelsen 
hos dem, der modtager ejendommen eller boligen.

På vores projekt på Blegdamsvej 4 i København, hvor 
vi konverterede en misvedligeholdt ejendom til en smuk 
boligejendom med 13 nye ejerlejligheder, har vi opnået 
et bemærkelsesværdigt flot resultat med et absolut 
minimum af mangler ved aflevering af lejlighederne til 
køberne i efteråret 2016. 

Nøglen til succes skyldes blandt andet, at vi baseret på 
vores tidligere erfaringer med afleveringer har udviklet 
vores egen procedure og struktur for mangelgennem-
gang og efterfølgende udbedring af mangler. Denne 
agile proces iværksætter vi i de sidste måneder af 
projektet. 

Udover at bruge dette nye værktøj har vi valgt at være 
fysisk tilstede på ejendommen sammen med vores under- 
entreprenører for at sikre vedholdenhed, og at fokus 
fastholdes af såvel håndværkere som os selv. Det har 
betydet en effektiv proces med udbedring af de sidste 
mangler i løbet af én intensiv måned. En yderst positiv 
oplevelse med et fantastisk resultat og stor tilfredshed 
blandt køberne.

Hvad har været anderledes på det te projekt if t andre projek-
ter I tidligere har lavet?

Lone: Netop fordi det er en fase i et byggeri, hvor 
man kan gøre en markant forskel i oplevelsen for 
køber eller lejer ved overtagelse, har vi haft en 
tættere involverende dialog med vores underen-
treprenører – helt fra starten af projektet. Min 
fornemmelse og de tilbagemeldinger jeg har fået 
fra vores partnere i projektet er også, at de har 
følt sig mere værdsat, og derfor har deres  
motivation været stor fra start til slut.

Hvad mener I der skal til for, at vi når målet at være mangel-
fri ved aflevering?

Julie: En af de vigtigste parametre for at komme 
så tæt på at være mangelfri ved aflevering er, at 
vi er tilstede og tilgængelige under hele byggeriet, 
sådan at vi sammen med vores entreprenører 
opnår en god forståelse for hinanden i projektet 
i forbindelse med de uforudsete udfordringer, der 
altid vil være i et byggeprojekt. Det er vigtigt, at  
vi sætter ’baren højt ’, så vi alle kender til det  
kvalitetsniveau, som vores byggerier skal have  
ved aflevering.
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Nyt byggeprojekt

1. års
gennemgang  
af ejendom

”Vi stræber efter at give vores investorer og købere en  
fuldendt oplevelse igennem hele processen”

Design

Due diligence

Finansiering

Byggeproces

Aflevering
til køber  
eller lejer

C OPI  GROU P 360°  MODE L

Vi investerer og opkøber sammen med vores investorer i ejendomme med mulig-
hed for at konvertere klassiske – ofte fredede – bygninger fra erhverv til beboelse.

Investeringsproces i COPI Group er som følgende:

•  Identif icere og analysere ejendomsprojekter og færdige ejendomme 
 med udviklingspotentiale

•  Tilvejebringe kapital via netværk af investorer i Danmark og udlandet

•  Udarbejdelse af business case og exitstrategi

•  Gennemførelse af juridisk, teknisk, økonomisk og kommerciel due diligence

•  Efter indkøb af projekt, overføres projektet til vores administrations -,  
 bygge - og design teams for gennemførelse af projektet

•  Sikre rettidig omhu i samarbejde med advokater og samarbejdspartnere

•  Efter gennemførelse af projektet overdrages det i henhold til den  
 planlagte exitstrategi

•  Vi har fokus på design fra start til slut i processen
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Investering i COPI handler ikke kun om afkast, 
men også perspektiv, deltagelse, relation og 
kultur. 

 AF PETER JULIUS JENSEN

Est. 2002

Cultured Living
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Vores investeringsstrategi i COPI ligger inden 
for udvikling af attraktive boliger til salg eller 
leje i Københavnsområdet. Når vi investerer 
sker det altid i tæt partnerskab med professio-
nelle og solide investorer. Vi har stærke kom-
petencer inden for udvikling af boliger, og når 
vi udvikler nye boliger eller opgraderer vores 
udlejningsportefølje, gør vi det i vores eget de-
sign og med fokus på, at køberen eller lejeren 
skal føle det attraktivt at leve i en COPI bolig.

Vores kerneinteressenter er vores investorer 
og vores købere/lejere, og derfor har vi rettet 
et stærkt fokus mod at levere de bedste projek-
ter og løsninger til vores kerneinteressenter.

Når vi vurderer nye investeringer gennemgår 
vi en struktureret proces, der sikrer investor 
et kompetent beslutningsgrundlag. Forinden 
opstart af due diligence har vi analyseret en 
række nøgleforhold, der også betyder, at mu-
ligheder bliver sorteret fra. Vi har en konstant 
pipeline på DKK 1,5 – 2,0 mia., og vi føler os 
privilegerede at kunne vælge det rigtige pro-
jekt. 

Et projekt eller en ejendom skal passe ind som 
et COPI projekt og business casen skal natur-
ligvis være attraktiv for investor.

Med udgangspunkt i vores 360° model gen-
nemgår vi due diligence proces, hvor den 
kommercielle andel vægter lige så højt som 
den juridiske og tekniske del. Det er vigtigt, at 
vi har styr på slutproduktet og allerede tidligt 
i processen sætter kursen mod, hvad vi kan 
tilbyde slutbrugeren, og hvordan COPI Design 
implementeres. 

Vi stiller høje krav til det enkelte projekt og 
dermed også til sælger af et projekt eller en 
ejendom. Til gengæld ved sælger, hvor de har 
COPI og ved partnerskab med solide investo-

rer, har vi en høj transaktionssikkerhed. Det 
giver en meget smidig og rationel købsproces 
for begge parter.

Igennem byggefasen har vi et tæt samarbejde 
med investor med løbende rapportering og 
involvering i processen. Når vi udvikler på ek-
sisterende ejendomme, er det vigtigt at kunne 
træffe hurtige beslutninger gennem proces-
sen. For investor ligger der en tryghed i, at vi 
har vores egen byggeorganisation og derved 
er ”hands on” i hele projektfasen. Der ligger 
mange besparelser i at kunne træffe hurtige 
beslutninger, når byggepladsen kører.

Vi har implementeret nye værktøjer inden for 
aflevering af projekter og stiller høje interne 
krav til kvalitet før overlevering til køber eller 
lejer. Alle i organisationen har det fælles mål 
at levere et ordentligt produkt. Det skal være 
en god oplevelse at få overdraget en COPI 
ejendom eller bolig til at leve i. Samtidig skal 
der være sund økonomi i det for investor.

Investering i COPI handler ikke kun om af-
kast, men også perspektiv, deltagelse, relation 
og kultur. Når du investerer i et COPI projekt, 
uanset om du er investor eller køber, investe-
rer du i Cultured Living.

Peter Julius Jensen,
Investeringsdirektør
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Blegdamsvej 
2.101 m2 / 13 lejligheder 

Salgspris: 75 mio. dkk 

Holsteins Palæ
3.215 m2 / 17 lejligheder 
Salgspris: 142 mio. dkk

Stormgade 12, baghus
1.129 m2 / 9 lejligheder 
Salgspris: 52 mio. dkk

Løngangstræde 21
3.324 m2 / 26 lejligheder 
Salgspris: 139.5 mio. dkk 

SKG69
2.699 m2 / 19 lejligheder 
Salgspris: 105 mio. dkk 

SKG110
1.200 m2 / 9 lejligheder 

Salgspris: 60 mio. dkk 

Rosenvængets Sideallé 5
1.382 m2/ 11 lejligheder

Salgspris: 67 mio. dkk

Jagtvej 111
47 studieboliger & 2 lejligheder / kr. 2.382 m2 

Salgspris: 95 mio. dkk

East21
38 lejligheder / 3.752 m2 / 

Salgspris: 170 mio. dkk

Baunegårdsvej 73
2.841 m2 / 19 rækkehuse
Salgspris: 145 mio. dkk



SPÆNDENDE 
 

PÅ ØSTERBRO 
I KØBENHAVN

COPI Group overtog i slutning af 2015 en kontor- 
ejendom på en attraktiv adresse centralt beliggende 

på Østerbro i København. Ejendommen blev revet 
ned og vi er nu i fuld gang med at opføre 38 
lejligheder og et erhvervslejemål i stueplan.

PROJEKTLEDER
Mikkel Petersen

BYGGELEDER 
Lars Francker&
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COPI Group er specialiseret i renovering af historiske og fredede ejendomme primært i Københavnsområdet. Den 
tankevirksomhed som lægges i at finde æstetiske og smukke løsninger i fredede ejendomme, bringer vi med over i 
vores andre byggeprojekter. Også nybyggeri. For her har vi en unik mulighed for at kombinere vores visuelle udtryk 
og funktionalitet. Inspirationen kommer i dette projekt fra New York, hvor vi forsøger at bringe kant og kontrast til en 
nybygejendom med store gulv til loft vinduer. Materialevalget tager udspring i COPIs designunivers, hvor de nyeste 
trends kombineres i farvevalg og det nordiske designudtryk. Køkkenet har flotte mørke blå låger kombineret med 
overskabe i røget eg, som skaber en god kontrast og naturlig varme til lejlighederne. 

Det der kendetegner COPI er, at vi har stort fokus på den oplevelse køber eller lejer får, når de møder vores univers. 
Vi ved, at det har stor betydning for mennesker at bo og omgive sig med smukke og funktionelle løsninger på én og 
samme tid. Det gør vi os umage for at levere på alle vores projekter.

Hvilke milepæle i projektet, synes du, indtil nu, har 
været de mest udfordrende at nå til?

Lars: Vi har, som så mange andre, mærket at der er en 
voldsom udvikling i det marked, vi her opererer i. Vo-
res leverandørers ordrebøger er godt fyldte og det har 
stillet større krav til fleksibilitet i byggeriet, for at kunne 
nå i mål til planlagte tid. 

Hvordan har det været at styre et nybyggeri i forhold 
til de andre typer projekter med udvikling og renove-
ring af eksisterende ejendomme?

Mikkel: Forskellen fra en renoveringssag til et nybyg-
geri er tydelige, da der i en renoveringssag allerede 
vil være et eksisterende råhus. Ved nybyggeriet af 
East 2100 har vi først miljøsaneret samt nedrevet den 
eksisterende ejendom på grunden, hvorefter forarbej-
det for det nye hus har kunnet påbegynde. Forarbejdet 
har bestået af en spunsningsentreprise samt jord-, 
beton- og kloakarbejde, der har gået forud for levering 
og montering af de præfabrikerede betonelementer, 
som udgør den bærende konstruktion af vores råhus. 
Vi beskæftiger os ofte med fredede ejendomme ved 
renoveringssager, hvilket naturligvis giver en helt anden 
arbejdsgang ift. udførelse af et helt nyt byggeri.

Hvilke faser i projektet synes du har givet  
flest udfordringer?

Mikkel: Selve arbejdet med nedramningen af spunsen 

har givet store udfordringer. Trods vores mange udførte 
geotekniske prøver, der viste fine jordbundsforhold, for-
holdt virkeligheden sig anderledes. Flere steder ramtes 
store stenlag i jorden, der betød at hele spunsen måtte 
omprojekteres fra at være en tæt profil-spuns til at være 
en københavner-spuns. Derudover giver byggeriets 
udformning samt placering store logistiske udfordrin-
ger, da byggeriet er udformet som et randbyggeri med 
meget lidt plads i baggården. Dertil kommer byggeri-
ets placering på en hjørnegrund i et trafikeret område. 
Dette giver naturligvis udfordringer ift. leverancer, 
opmagasinering, skurforhold m.v. som der derfor er 
begrænset plads til.

Hvordan synes du at huset rejser sig set i forhold til 
prospektet og planerne?

Lars: Huset er godt på vej og udtrykket ligger helt op 
ad prospektet og de oprindelige tanker COPI havde for 
ejendommens visuelle udtryk. 

”Byggeriet er nu så langt, at vi er i gang med at planlægge rejsegilde. 
En særlig tradition, som vi holder i hævd og som vi glæder os til. For 
både projekt- og byggeleder er det en vigtig milepæl”
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REPORTAGE AF  BO ASPLUND,  BYGGED IREK TØR I  COP I  GROUP

En voldsom brand hærgede vores ejendom, Holsteins Palæ, i Stormgade  

i det indre København for et år siden. Det er en historisk og fredet bygning. 

Det tog et væld af brandfolk en uge at slukke branden endeligt.  

Holsteins Palæ overlevede mirakuløst branden.

Holsteins 
Palæ.

Et år efter 
branden.
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Vi var 3 uger fra at skulle aflevere de første 
smukke lejligheder, som vi havde renoveret 
igennem halvandet år. 

Hårdt ramt af brand- og røgskader og med 
voldsomme skader på især et hjørne af 
bygningen, som er et bindingsværkshus, 
lykkedes det at stabilisere ejendommen og 
de tunge trækonstruktioner, der  
bærer bygningen. 

Ikke alt udbrændte. Den del af ejendom-
men, hvor branden opstod udbrændte 
totalt men resten af ejendommen havde 
fået røgskader. Efter et ’hårdt’ år med stort 
fokus på at rejse sig i projektet er ejendom-
men nu på vej til at ligne sig selv igen.

Den 1. februar i år kunne vi så med stor 
glæde og en vis stolthed aflevere de første 
lejligheder til køberne. Og arbejdet med at 
renovere de lejligheder i ejendommen,  
som udbrændte, fortsætter. Til efteråret 
forventer vi at være klar til aflevering af de 
resterende lejligheder.

Hvordan er det lykkedes COPI at komme så  
hurtigt tilbage på sporet i projektet ef ter en  
så voldsom hændelse?

Bo: Jeg tror, at i og med ejendommen har den 
særlige historie, som den har og at den fik så 
hård en medfart som følge af branden, har alle 
involverede parter i projektet haft en fantastisk 
indstilling og lyst til at bidrage med at bringe 
renoveringsarbejdet på ejendommen tilbage på 
sporet så hurtigt som muligt. 

Hvordan er det at arbejde med  
fredede bygninger?

Bo: Det har været meget omfattende at bygge på 
en måde, som mange håndværkere ikke er vant 
til. Det har givet nogle frustrationer, men både 
arkitekter, entreprenører, forsikringsselskab og 
Slots- og Kulturstyrelsen har været dygtige til at 
samarbejde. Vi har fundet den helt rigtige måde 
at bygge det op på. Det kan man også se.



Design er 
omdrejningspunktet

af  Maria Brunander, Adm. Dir.

STORMGADE 10
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”Alt hvad vi tænker og gør i 
COPI Group udspringer fra et 

designperspektiv – hvordan kan 
vi udvikle boliger og  

ejendomsprojekter, som har 
kant og karakter baseret på 
bygningens egen historie.” 

Arbejdet i vores afdeling, COPI Design, skil-
ler sig lidt ud fra mængden. Design er 
gennemsyret i vores forretningsånd og 
tankegang. Vores tanker begynder at få frit 
spil, så snart vi begynder arbejdet med en 
ny ejendom: Hvem har boet her? Hvis vægge 
kunne fortælle, hvilke historier vil de fortælle 
og hvilke aktiviteter har udfoldet sig igennem 
årerne?

Når vi køber nye ejendomme begynder vi 
straks arbejdet med designudviklingen – 
at optimere planløsninger tilpasset det mo-
derne menneske med respekt for ejendom-
mens udformning og kulturarv. Vi har altid 
fokus på den autentiske historiefortælling i 

hvert projekt, og vi har et stort ønske om at 
’puste’ nyt liv i ejendommen.

For at få inspiration til at skabe de nye 
rammer, holder vi skapt øje med de nyeste 
trends, farver og materialer samtidig med, 
at vi har den skandinaviske designtradition, 
som et centralt omdrejningspunkt. Vi deltager 
hvert år i indretningsmesser bla. i Paris, hvor 
vi besøger nogle af de største europæiske 
indretningsdesignere. Vi laver forundersø-
gelser før hvert projekt, graver i arkiver og 
historiske rapporter og tegninger – for deri-
gennem at skabe de nye rammer og fortæl-
linger, som gør hver  
ejendom unik.
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BREDGADE 38 NØRREBROGADE 34

GL.  JERNBANEVE J  31 ST.  KONGENSGADE 69

47

7.426
enheder
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V ISCOP
U DLE JN INGSPORTEFØL J E

V IS ION &  COP I

Sammen med en af vores væsentlige samarbejdspartnere, Vision Properties, er vi ved at opbygge  
en portefølje af udlejningsejendomme. Strategien er at investere i ejendomme med udviklingspotentiale  

i Københavnsområdet og vi har tålmodighed til at finde de rigtige investeringer.
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Vi arbejder løbende med nye ideer og visioner og som resultat af det, udvider vi nu COPI Group til at 
omhandle England. I England er vi påbegyndt aktiviteter med ejendomsinvestering og projektudvikling 

med udgangspunkt i London, hvor vi har etableret eget kontor. Opstarten er foretaget med udgangs-
punkt i COPI Design, idet vi har oplevet efterspørgsel fra udlandet på COPI’s måde at designe og udvikle 

lejligheder og projekter på. Vi bringer det skandinaviske designelement til det engelske markedet.

 COPI design er derfor et naturligt omdrejningspunkt i COPI UK, da det kommer til at understøtte  
adgangen til det engelske marked. Det er sædvanligt i det engelske marked at indgå alliancer og  

partnerskaber omkring hele designdelen i et projekt, hvorfor vi også arbejder med forskellige partner-
skabsmodeller. Herudover giver partnerskabsmodeller en fordel ved at samarbejde med lokale aktører 

med lokal kendskab og kompetencer.

Designperspektivet åbner dørene  
til det internationale marked
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Hvorfor har vi særlig fokus på COPI Design i UK? Vi mener, at det styrker og understøtter 
COPI Group brandets grundlæggende DNA & identitet, og så oplever vi efterspørgsel efter 
den nordiske stil. 

Ved udvidelse af COPI Design universet vil vi: 

• Øge synlighed i ’hjemmemarkedet’ og på nye markeder

• Tiltrække opmærksomhed til udviklingssamarbejde - især i UK 

• Tiltrække samarbejde med internationale ejendomsinvestorer og -udviklere 

• Udleve ’Plug and play’ tankegangen: COPI leverer apteringen (ideen om at pakke en con- 
   tainer med COPI produkter: gulve, klinker, køkkener, maling, belysning – klar til montering)

PARTNERSKABSMODELLER I UK
Fig. 06

CO-DEVELOPMENT COPI DESIGN PACKAGE
Sædvanlig  par tnerskabaf ta le,  hvor 

Copi  de l tager  som deve loper  og med 
projek t s t y r ing,  i  he le  projek t fasen og 
projek te t  udvik les  med COPI  design 

som en natur l ig  de l.

Investor investerer i  Copi Design, hvor vi 
forsyner projektet med design og  

produkter på apteringsniveau.  
Vi bidrager med input til  ideudvikling 

og i projekteringsfasen.



Som en naturlig forlængelse af vores designperspektiv vil vi i 2017 påbegynde 
produktion af egne produkter relateret til vores ejendomsprojekter. For os giver det 
mening at lave vores egne produkter, som vi bruger igen og igen på vores projekter 
– eks. dørgreb, køkkener, belysning. Vi ser dette som en mulighed for at styrke  
vores designaspekt, og vi mener, at egne produktion er en naturlig forlængelse 
af vores eksisterende forretning. 

Med udvikling af Copi Design ser vi potentiale i at: 

• Producere udvalgte produkter som understreger COPI Group DNA’en 

• Understøtte COPI Construct ved at levere en helhedsoplevelse af  
   COPI universet igennem egne materialer (gulve, klinker etc.)

• På lang sigt at sælge COPI materialer til andre 
    internationale ejendomsudviklere

COPI Design visioner for 2017





Døre

Gulve

Paneler

Dørgreb

Living

Living

Køkkengreb

Køkken



Alternative 
investeringer
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COPI Group har dedikeret en del af 
vores investeringer i alternative  
investeringer.

Alternative investeringer i COPI Group 
skal, i en eller anden form, understøtte 
eller være beslægtet med vores  
kerneforretningsområde.

Papirhallen har udviklet sig til en  
kompetent markedsaktør inden for  
event og konferencer og har fået et 
solidt fodfæste i markedet.  
Her skabes de perfekte rammer for en 
unik oplevelse og virksomheden er  
placeret i historiske rammer på  
Papirøen i København.

Clavis Capital er et godt alternativ når 

investors portefølje skal fordeles og  
placeres. Clavis investerer via en  
nichestrategi i aktier i Norden og  
Nordeuropa. De baserer deres  
investeringer på analyser af det  
informationsflow, der er fra  
børsnoterede virksomheder.

For vores investorer er der således  
mulighed for at sprede  
investeringsrisikoen på andet end  
ejendomme i samarbejde med os.

Mere er på vej. Vi arbejder løbende på 
nye lignende muligheder, der matcher 
ovenstående. Som investor sammen 
med COPI, er der således mulighed for 
at åbne dørene til andre interessante 
og lukrative investeringsmuligheder.

Est. 2002

Cultured Living



For yderligere information se papirhallen.com
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Papirhallen er et unikt event venue centralt placeret i København,
som har rammerne til at skabe præcis de events, kunden ønsker.

Papirhallen var oprindelig opbevaringshal for Forsvarets kanoner og 
senere papirlager for Pressens Fællesindkøb, hvilket danner baggrunden  
for både hallens og Papirøens navn. Der er gode parkeringsforhold ved hallen,  
og det er ligeledes nemt at komme dertil med offentlig transport.

Papirhallen kombinerer det rå med det elegante og er blevet renoveret  
med stor respekt for den oprindelige arkitektur og hallens historie.  
Hallens interiør opbygges specielt til hvert enkelt arrangement og med  
muligheden for at inddele hallen i sektioner kan man, uanset deltagerantal,  
garantere at rammerne forbliver intime, eksklusive og unikke.

Stort set alt kan lade sig gøre! Uanset om det drejer sig om store konferencer, 
firmafester, modeshows, udstillinger, showrooms, filmoptagelser, jubilæer, 
sommerfester eller større private arrangementer som bryllupper og fødselsdage.

COPI Group har investeret i en del  
af Københavns bedste event venue



For yderligere information se clavisc.com
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COPI har indgået et strategisk samarbejde med kapitalforvalteren  
Clavis Capital, der har specialiseret sig i at analysere aktiehandler foretaget af  

ledende medarbejdere i europæisk børsnoterede virksomheder. 

Analyserne danner baggrund for sammensætningen af en aktieportefølje  
i Clavis Fond I. Fondens afkast gøres derefter uafhængige af udsvingene i  

de store aktieindeks ved hjælp af risikoafdækning med derivater.

COPI har indgået et strategisk 
samarbejde med Clavis Capital
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A
Året der gik
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Blegdamsvej Løngangsstræde

Før (3D)

2.101 m2 / 13 lejligheder
Salgspris: 75 mio. dkk

3.324 m2 / 26 lejligheder
Salgspris: 139.5 mio. dkk

Før (3D)

Efter

Efter
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St. Kongensgade 69 St. Kongensgade 110

Før (3D)

Efter

Før (3D)

Efter

1.200 m2 / 9 lejligheder
Salgspris: 60 mio. dkk

2.699 m2 / 19 lejligheder
Salgspris: 105 mio. dkk
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Stormgade 10-12 Stormgade 12, baghus

Før (3D)

Før (3D)

Efter

Efter

3.215 m2 / 17 lejligheder
Salgspris: 142 mio. dkk

1.129 m2 / 9 lejligheder
Salgspris: 52 mio. dkk



OVERSIGT OVER SAMARBEJDSPARTNERE

PARTNERS
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copigroup.dk

Følg os på Instagram
@copigroup

Mød os på LinkedIn
l inkedin.com/company/copigroup




