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C O P I  G R O U P  -  C U L T U R E D  L I V I N G

COPI GROUP SÆLGER NEW YORKER 
EJENDOM PÅ ØSTERBRO

COPI Group ApS har sammen med Vision Properties A/S, som 
investor, udviklet og solgt ejendommen EAST21, som et nøglefærdigt 
projekt til Thylander Gruppen med forventet overtagelse 1. oktober 
2017. Transaktionen er gennemført i samarbejde med PwC Real Estate. 
Ejendommen omfatter ca. 3.650 kvm fordelt på 38 boliglejligheder og 
i erhvervslejemål samt P-kælder. Danbolig Østerbro/Svanemøllen står 
for udlejning af lejlighederne, og den proces er nu i fuld gang.

“Vi er stolte over at kunne annoncere transaktionen af dette spændende 
projekt. Det har været et intenst og professionelt forhandlingsforløb 
med køber, og vi glæder os til at levere en ejendom, som er et vartegn 
for den del af Østerbro.“ Peter Julius Jensen investeringsdirektør 
COPI Group.

EAST21 -  NEW YORK LIVING PÅ ØSTERBRO        

COPI Groups mange års erfaring med byggeri og renovering af 
spændende historiske og ofte fredede ejendomme i det centrale 
København har givet ’blod på tanden’ i forhold til nye ejendomseventyrer, 
som nybyg jo er. 

”Drømmen om at tage hul på nybyg er med EAST21 blevet en realitet. 
Udviklingen af denne rå og nye ejendom på Østerbro med et ’New 
York pakhus’ mind-set har været en spændende og ikke mindst ny 
proces for os”. Maria Brunander Vøgg, adm. dir. COPI Group. 

Lejlighederne er udført i et gedigent materialevalg med respekt for 
gadens industrielle historie og stort fokus på sanselighed. Køkkenerne 
er specialdesignet til projektet, valg af fliser til badeværelserne emmer 
af rå stemning, som yderligere understøttes af de smukke store gulv-til-
loft sprossede vinduer.

Ejendommen er under udlejning, og vi ser frem til at byde de nye 
beboere velkommen og se huset blive bragt til live.

Pressemeddelse, 4. juli 2017
COPI Group ApS
www.copigroup.dk 


