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Cortex Park Vest

Cortex Park
Vest 3 Flerbrugerhus
Odense M

Nyopførte kontorer i
Cortex Park - Danmarks
nye væksthub.
• Ca. 6.500 m² er allerede
udlejet til EY og Focus
Advokater
• Fælles kantine og
mødecenter
• Gode parkeringsforhold
• Nabo til bl.a.
Letbanen, Syddansk
Universitet og Nyt OUH
• Lejemål fra ca. 450 m² 5.550 m²
• Forventet indflytning
første halvår 2022
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1. Beliggenhed
Cortex Park
Odense M

Motorvej E20
Nyt OUH

Campus Odense

Cortex Park Vest 3

Cortex Park er en del af Campus Odense - et
af Europas mest ambitiøse vækst- og udviklingsområder for forskning, uddannelse og
erhverv. I dag har Campus Odense et dagligt
inflow på 25.000 personer.
Det tal vil vokse dramatisk over de næste ti år
i takt med, at Nyt OUH flytter ind, SDU udvides og Cortex Park vokser med nye boliger og
Erhvervsmål.

Letbanestop

I Cortex Park befinder du dig midt i Danmark –
midt i udviklingens øje. Her skaber vi
fremtidens bæredygtige bydel, hvor boliger og
virksomheder ligger side om side. Her er glade
småbørnsforældre, travle iværksættere og
internationale professorer.
I Cortex Park finder du moderne studieboliger, nyopførte kontorejendomme, grønne og
bæredygtige områder samt flere attraktive
erhvervsvirksomheder. Herudover ligger
Syddansk Universitet med mere end 25.000
studerende .
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2. Cortex Park Vest 3
Cortex Park
Odense M

Cortex Park Vest 3 er en helt unik mulighed for at få alt, hvad man
ønsker sig i en nybygget kontorejendom. Cortex Park giver jer mulighed for at blive en del af væksten i Danmarks mest ambitiøse
udviklingsområde for erhvervsvirksomheder, forskning og uddannelse.
Jeres nye kontor i Cortex Park Vest 3 giver jer:
- Unik eksponering ud mod Niels Bohrs Allé med flere end 10.000
forbikørende hver dag.
- Attraktivt handelsområde lige ved døren - bl.a.
Rosengårdcentret, Bilka, IKEA, Rødegårdscentret m.fl.
- Kort afstand til Odense.
- Letbanen lige til døren.
- Kort afstand til motorvejen.
- Parkering i p-kælder samt på terræn.
- DGNB guld-certificering.
- Attraktive erhvervsvirksomheder i området, der giver
mulighed for at skabe et innovationsnetværk.
- Nyt OUH samt Syddansk Universitet beliggende som naboer.
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3. Odense by
Fakta om Odense
•

Stigende befolkningstilvækst - pt. 204.895 indbyggere i Odense

•

Der er pt. mere end 30.000 studerende i byen

•

Seneste tal viser en stigning i antallet af oprettede nye virksomheder
på Fyn

•

Antallet af ledige i Odense er faldende

•

I 2019 havde Odense Kommune mere end 400.000 antal
besøgende/overnattende gæster/turister i Odense Kommune

•

Der bygges nyt OUH - forventes at stå færdigt i 2022

•

Man udvider Syddansk Universitet

•

Robotvirksomheder vælger Odense til - etablerer sig i Odenses Robo
Vally i Tietgenbyen

•

Odense Letbane forventes at køre i 2021

•

Odense by laves om til at være en åben og moderne dansk storby
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4. Visualiseringer
Kontormiljø

Ankomstområde

Fælleskantine
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5. Ejendomsbeskrivelse
Cortex Park, Flerbrugerhus
Kontorbygningen opføres som 3 fløje samlet i en hesteskoform med et centralt vestvendt gårdrum, gennemlyst øst-, vestvendt foyer.
Ejendommen kommer til at være på ca. 11.650 m², og der er allerede udlejet ca. 6.500 m² til EY og Focus Advokater.
Det visuelle udtryk fremstår med pudset sokkel, teglfacade i blankt murværk. Vinduerne vil være rektangulære partier i et moderne men
samtidigt klassisk udtryk, der ikke begrænser sig til en særlig æra. Der er dog ingen tvivl om, at arkitekturen peger i retning af klassisk dansk industrikultur.
Bygningen vil på mange måder minde om den arkitektur man f.eks. ser i Odense city omkring Thriges gamle fabrikker i
Skibhuskvarteret tæt på Banegården.
I stueplan ligger husets fælles faciliteter, ankomstområde, konferencesal, mødelokaler og køkken/kantine let tilgængeligt for husets brugere og
besøgende. Stueplan er bygningens omdrejningspunkt, hvortil der er direkte adgang fra hovedindgangen, og med forbindelse videre til de øvrige etager via
trapper og elevator.
De ledige lejemål er fordelt på ca. 450 m² i stueplan og 2.500 m² på henholdsvis 1. og 2. sal. Lejemålet er på samlet ca. 5.550 m² og kan anvendes til flere
forskellige brugere. Lejemålene på 1. og 2. sal kan opdeles fra 745 m² og skræddersyes til jeres virksomhed, hvad enten I ønsker åbent kontormiljø eller
cellekontorer - så er mulighederne der. Forventet indflytning er 1. halvår 2022.
Den endelige overtagelsesstand aftales direkte med udlejer, og I har derfor stor medbestemmelse på indretning og aptering. Til ejendommen hører der gode
parkeringsfaciliteter til både medarbejdere og besøgende til huset. Ønsker din virksomhed at være en del at dette fællesdomicil i Cortex Park – tøv da ikke
med at kontakte os for at høre nærmere om mulighederne.
Det samlede udlejningsareal udgør ca. 5.550 m², og det er muligt at leje mindre eller større arealer på hhv. stueplan, 1. sal og 2. sal.
Ejendommens styrker:
• Beliggende i det attraktive væksthub
• Beliggende tæt på motorvej og letbanen
• Kort afstand ind til Odese city
• God eksponering ud mod trafikeret vej
• Beliggende over for Bilkabyen og Fyns største handelscenter, Rosengårdcentret
• Gode parkeringsforhold
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5. Lejemål i stueetagen
Lejemål i stueetagen

1

Stueetagen:
Lejemålet andrager fra 448 m². Lejemålet
entreres fra ejendommens gårdrum.
Lejemålets indretning og aptering aftales i
samarbejde med udlejer.
Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen rummer desuden fælles mødefaciliteter, auditorium, kantine samt
reception.
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5. Lejemål på 1. sal
Lejemål på 1. sal

1

1. sal:
Lejemålet andrager fra 745 m² - 2.548 m².
Det vil være muligt at opdele lejemålet efter
aftale.

835 m²
835 m²

Lejemålets indretning og aptering aftales i
samarbejde med udlejer.

745
745
m²m²

968 m²

Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, reception, mødefaciliteter samt auditorium.
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5. Lejemål på 2. sal (indretningsforslag)
Lejemål på 2. sal

1

2. sal:
Lejemålet andrager fra 745 m² - 2.548 m².
Det vil være muligt at opdele lejemålet efter
aftale.

835 m²

Lejemålets indretning og aptering aftales i
samarbejde med udlejer.

745
745 m²
m²

968
1.803
m²m²

Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, reception, mødefaciliteter samt auditorium.
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6. Lejevilkår
Areal:
5.544 m² inkl. andel af fællesareal.
Anvendelse:
Kontor
Årlig leje pris pr. m²:
Stue, 1. og 2. sal: kr. 1.200
Depositum:
6 måneders leje.
Lejeregulering:
Nettoprisindeks min. 3%
Driftsudgifter pris pr. m²:
Anslået kr. 200.
Køl og ventilation aftales nærmere.
Forbrug:
El:		
Vand:		
Varme:

Direkte
Betales via driftsudgifterne
kr. 76 pr. m² p.a.

Uopsigelighedsperiode lejer:
10 år.
Uopsigelighedsperiode udlejer:
20 år.
Opsigelsesfrist:
6 måneder for lejer og 12 måneder for udlejer.
Vedligeholdelse/renholdelse:
Udvendigt: udlejer
Indvendigt: lejer
Fremleje:
Efter nærmere aftale.
Afståelse:
Efter nærmere aftale.
Momspligtig:
Ja.
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7. Nordicals Odense
Vi er erhvervsmæglere med internationalt netværk, et professionelt overblik og
landets stærkeste repræsentation og forankring med indgående lokalt markeds
kendskab.

Nordicals er den mægler i Odense med størst markedsandel

Vi skaber resultater i et ejendoms- og investeringsmarked med stærk økonomisk
vækst. På alle niveauer og over hele Danmark.

Vi er erhvervslivets professionelle sparringspartner ved formidling af
erhvervsejendomme, og vi varetager alle opgaver omkring køb, salg, udlejning,
afståelse, vurdering og projektudvikling af erhvervsejendomme.

Vi analyserer, vurderer og rådgiver professionelt og gennemført i alle henseender
og sætter din ejendomsinvestering ind i en global sammenhæng med en unik
forståelse for dine lokale udviklingsmuligheder.
Vi har en målsætning om at være den mest digitale erhvervsmægler og
konsolidere os i markedet gennem organisk vækst og opkøb. Desuden styrker
vi kompetencerne i Capital Markets yderligere, og vi udvider med stadig flere
services.
Vi er RICS-certificeret, og sammen med Savills løser vi internationale opgaver.
Det er vores mål fortsat at udvikle vores internationale samarbejde.

Nordicals er den største erhvervsmæglerforretning i Odense og omegn med mere
end 30 års erfaring.

Vi hjælper og rådgiver inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Private investerings- og udlejningsejendomme
Ejendomme med både bolig- og erhvervsfaciliteter
Lager- og produktionslokaler
Kontor- og administrationsejendomme/lokaler
Butikker
Projektudvikling

Vi er et team af veluddannede medarbejdere, som via vores kompetencer og
lokalkendskab står klar til at hjælpe med de ejendomsopgaver, du ønsker løst.
Tænk større. Tænk Nordicals.
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8. Kontaktinformation
Nordicals Odense
Klosterbakken 12, 1. tv.
5000 Odense C

Telefon: 6613 8060
Mail: 5000@nordicals.dk

Andreas M. Jensen

Bent S. Jensen

Direkte tlf.: 2134 1210
amj@nordicals.dk

Direkte tlf.: 2015 1989
bsj@nordicals.dk

Erhvervsmægler

Direktør, indehaver, MRICS
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