
Uuden sukupolven elokuvateatteri Itis kauppakeskukseen 

Wereldhave Finland on tehnyt sopimuksen Finnkinon kanssa 9-salisen teatterin avaamisesta Itäkeskuksen Itis kauppakeskukseen, Helsinkiin
vuoden 2018 lopulla. Ainutlaatuinen elokuvateatteri on ensimmäinen Itä-Helsingin elokuvateatteri, ja se tulee olemaan erinomainen lisä
Itiksen vapaa-ajanviettotarjontaan.

Suomen suurimmalla elokuvateatteriketju Finnkinolla on 98 valkokangasta 14 eri teatterissa 11 kaupungissa. Finnkino on osa Nordic Cinema Groupia, joka
on Pohjoismaiden ja Baltian suurin elokuvateatteriketju. Nordic Cinema Groupiin kuuluvilla teattereilla on kuudessa maassa yhteensä 469  valkokangasta
eri teattereissa, joista viimeisimpiä on Tukholmaan Mall of Scandinaviaan avattu teatteri.

”Tämä on loistava asia Wereldhavelle. Elokuvateatteri tekee Itiksestä entistäkin vetovoimaisemman,  lisää sen houkuttelevuutta ja luo hyvän pohjan
esimerkiksi Itiksen ravintola- ja vapaa-ajantarjonnan kehittämiselle tulevaisuudessa. Elokuvateatteri parantaa Itiksen asemaa Suomen johtavana
kauppakeskuksena”, sanoo Wereldhaven toimitusjohtaja Dirk Anbeek.

Arviomme on, että kävijämäärämme kasvaa vuositasolla vähintään 500 000 kävijällä, kun se kuluvan vuoden loppuun mennessä ylittää 17 miljoonan rajan,
 kertoo Wereldhave Finland Oy:n operatiivinen johtaja  Richard Belt.

”Olemme erittäin innoissamme uuden huippuluokan teatterin avaamisesta Itis kauppakeskukseen. Näemme Itä-Helsingissä suurta potentiaalia ja
suunnittelemme sinne täysin uuden sukupolven teatteria”, sanoo Finnkinon toimitusjohtaja Veronica Lindholm.

In English

New generation of cinema to open in Itis - result of Finnkino and Wereldhave agreement

Wereldhave Finland has reached an agreement with Finnkino to open a 9 screen cinema in its shopping centre Itis in Helsinki, Finland with
an anticipated opening at the end of 2018. The cinema with a unique concept for Finland will be the first in East Helsinki and it will be an
excellent addition to the leisure offer at Itis.

Finnkino is the market leader in Finland with 98 screens in 14 cinemas in 11 cities. Finnkino is part of Nordic Cinema Group, the market leader in the
Nordics, with 469 screens in 6 countries, amongst which is the recently opened cinema in the mall of Scandinavia in Stockholm.

“This is good news for Wereldhave, as it will change the entire nature of Itis shopping centre, adding to the attractiveness of the centre and creating a solid
basis to further improve the food and beverage and leisure offer. It will clearly enhance Itis’s status as the leading shopping centre in Finland”, says Dirk
Anbeek, CEO of Wereldhave.

“Our estimate is that footfall of the centre will increase with at least 500,000 visitors per year, which will reach 17m visitors at the end of 2016”, says
Director of operations Richard Belt at Wereldhave Finland Oy.

“We are very excited to be opening a new state of the art cinema in the Itis shopping mall. We see large potential in the Eastern part of Helsinki and we are
planning a totally new generation of cinema”, says Veronica Lindholm, CEO of Finnkino.
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Wereldhave

Wereldhave on kiinteistösijoitusyhtiö, joka investoi kauppakeskuksiin suurissa, alueellisissa kaupungeissa Pohjois- ja Länsi-Euroopassa.
Kauppakeskustemme ympäristössä on vähintään 100.000 asukasta 10 minuutin matka-ajan etäisyydellä.

Helppo saavutettavuus, tarjonta, joka kattaa 90% ostostarpeista, onnistunut yhdistelmä kansainvälisiä ja kotimaisia brändejä sekä vahvat ankkurimyymälät;
kauppakeskuksemme tarjoavat viihtyisää asiointia, joka sopii sekä kiireiseen, kaupunkilaiseen elämäntyyliin, että ikääntyvän väestön tarpeeseen.

Pyrimme luomaan ostosten lisäksi elämyksiä tarjoamalla ravintoloita, lasten leikkipaikkoja ja korkealuokkaisia palveluita.  

Finnkino Oy



Finnkino on Suomen kulttuuriviihteen monipuolisin elämysten tarjoaja ja edelläkävijä. Finnkinolla on Suomessa 14 teatteria 11 paikkakunnalla. Vuonna 2015
teattereissa kävi lähes 6 miljoonaa katsojaa. Baltiassa Finnkino toimii Forum Cinemas -brändillä. Finnkino toimii myös elokuvien maahantuojana ja
levittäjänä. Finnkino kuuluu pohjoismaidne ja Baltian suurimpaan elokuvateatteriketju Nordic Cinema Group AB:hen, jonka omistavat Bridgepoint ja Bonnier.
Konsernilla on teattereita Suomen, Viron, Liettuan ja Latvian lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. www.finnkino.fi

Nordic Cinema Group

Nordic Cinema Group on on Pohjoismaiden ja Baltian suurin elokuvateatteriyhtiö elokuvateatteriyhtiö. Sillä on 69 teatteria teatteria, joissa on yhteensä 469
salia ja noin 68 000 paikkaa lähes 50 suuressa ja keskisuuressa kaupungissa. Lisäksi NCG on 49 muun elokuvateatterin osaomistaja. NCG:llä on neljä
elokuvateatteribrändiä kuudella eri markkina-alueella: SF Bio Ruotsissa, SF Kino Norjassa, Finnkino Suomessa sekä Forum Cinemas Virossa, Latviassa ja
Liettuassa.

Lisää informaatiota: www.wereldhave.com

About Wereldhave

Wereldhave invests in dominant convenience shopping centres in larger provincial cities in northwest continental Europe. The area surrounding our centres
will include at least 100,000 inhabitants within 10 minutes’ travel time from the centre.

We focus on shopping centres that strike a balance between convenience and shopping experience. With easy accessibility, products that cover 90% of
shopping needs, a successful mix of international and local retail products and strong food anchor stores, our centres provide convenience shopping to
accommodate a busy urban lifestyle as well as an ageing population. 

We aim for an experience that goes beyond shopping, with restaurants, kids’ playgrounds and high quality amenities in order to attract families - and keep
them with us for longer visits. 

About Finnkino Oy

Finnkino is the leading cinema chain in Finland, operating 98 screens in 14 cinemas at 11 locations across the country. In the year 2015 there were almost
6 million movie goers in Finnkinos theatres. In the Baltic countries, Finnkino operates under the Forum Cinemas brand. Finnkino is also a film distributor.
Finnkino is part of Nordic Cinema Group.

About Nordic Cinema Group

Nordic Cinema Group (NCG) is the largest cinema operator in the Nordic and Baltic countries, operating 69 cinemas, with 469 screens and approx. 68 000
seats in almost 50 major and mid-sized cities. In addition NCG is co-owner of another 49 cinemas. NCG operates cinemas under four different brands in six
markets - SF Bio in Sweden, SF Kino in Norway, Finnkino in Finland and Forum Cinemas in Estonia, Latvia and Lithuania.

For more information: www.wereldhave.com


