Hjälp oss sätta fler ÖoB-varuhus på kartan

Få hittelön på upp till 100 000 SEK**
ÖoB är inne i en expansiv fas och har idag över 100 varuhus runt om i Sverige. Nu är vi på jakt efter
ytterligare lokaler för att etablera fler varuhus i citylägen i storstäderna.
De primära lägena är citylägen i Stockholm, Göteborg och Malmö men även externa gallerior i dessa
städer är intressanta. Objekten för uthyrning ska ligga i markplan i befintlig fastighet som kan
konverteras om till handel. Vi söker i första hand etableringar i citylägen/gallerior 600-1000
kvadratmeter samt lokaler i externa lägen till vårt stormarknadsformat på 2000-3000 kvadratmeter.*
På dessa orter finns vi idag: Alingsås, Arboga, Avesta, Borlänge, Borås, Charlottenberg,
Enköping, Eslöv, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall,
Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Kristianstad,
Landskrona, Lidköping, Linköping, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Mora, Motala, Norrköping,
Norrtälje, Nybro, Nyköping, Nässjö, Piteå, Ronneby, Sandviken, Skellefteå, Skänninge, Skövde,
Strängnäs, Sundsvall, Söderhamn, Södertälje, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Uddevalla, Umeå,
Uppsala, Varberg, Vetlanda, Vimmerby, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Årjäng, Ängelholm,
Öland, Örnsköldsvik, Örebro, Östhammar och Östersund.
Om du kan hjälpa oss till en nyetablering så blir vi naturligtvis överlyckliga och vill premiera dig med en
rejäl hittelön på upp till 100 000 SEK**. Utbetalningen av hittelönen sker när avtalet är påskrivet. För
att få hittelön måste det gälla en fastighet som inte ÖoB känt till tidigare. I de fall vi får in ett
etableringsläge som är av intresse, skickar vi naturligtvis mer detaljerad information om företaget form
av en konceptpresentation.
Skicka ditt förslag till hittelon.etablering@runsvengruppen.com
OBS: Hittelön betalas ut till såväl privatperson eller som Fastighetsägare.
Lokalytor till följande städer söks primärt:
Stockholm City 600- 1000 kvm lokalyta i markplan – hittelön 100 000 SEK**
- Vasastan
- Östermalm
- Södermalm
- Norrmalm
- Innerstan
Stockholm Gallerior 600- 1000 kvm lokalyta i markplan - hittelön 100 000 SEK**
- Täby Centrum
- Ringen Centrum
- Skärholmen Centrum
- Fältöversten
- Mörby Centrum
- Solna Centrum
Stockholm externområden 2000-3000 kvm lokalyta - hittelön 50 000 SEK**
- Sickla

Göteborg City 600- 1000 kvm lokalyta i markplan - hittelön 100 000 SEK**
- Avenyn
- Allum (Partille)
- Linnégatan
Göteborg externområden 2000- 3000 kvm lokalyta - hittelön 50 000 SEK**
- Kungälv
- Partille
- Torslanda
- Bäckebol
Malmö City 600- 1000 kvm lokalyta i markplan - hittelön 100 000 SEK**
Malmö externområden 2000- 3000 kvm lokalyta - hittelön 50 000 SEK**
- Svågertorp
- Burlöv
*Tomterna eller fastigheterna skall vara mellan 8000 kvm till 12 000 kvm stora, med en byggnad på
upp till 3000 kvm.
**Mottagaren av hittelönen betalar A-skatt på summan, om man inte är en juridisk person eller innehar
F-skattsedel.
Utbetalningen av hittelönen sker när avtalet är skrivit. För att få hittelön måste det vara en fastighet som
inte ÖoB AB känt till tidigare. Hittelön betalas ej ut till anställda inom koncernen.

