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Delphi rådgivare till Geely Group rörande nytt innovationscenter i Sverige
Geely Group och Göteborgs Stad undertecknade under onsdagen en avsiktsförklaring om
etablering av ett nytt europeiskt innovationscenter på Lindholmen Science Park i Göteborg. Avtalet
undertecknades i Hangzhou, Kina i närvaro av bland andra Sveriges statsminister Stefan Löfven.
Advokatfirman Delphi har biträtt Geely Group i projektet.
Delphis team bestod av bland annat Anders Hulegårdh (ansvarig partner) samt Anton Melander,
Linda Kraemer, Amy Lindquist, Annika Bergman, Emil Åstradsson and Anna Schönning.
Bakgrund:
Geely Autogroup avser att stärka sin närvaro i Europa och i Sverige. Genom etableringen av ett nytt
innovationscenter i Göteborg, Geely Innovation Center, storsatsar man för att skapa ännu större
innovationskraft i staden. Geely Innovation Center kommer då det är färdigställt att rymma China
Vehicle Technology Center (CEVT), Geely Design Europe, LYNK & CO International Marketing and
Sales samt Geely Powertrain Engineering. Byggnaden kommer även kunna rymma andra företag
inom fordonssektorn.
Geely Autogroup vill nu snabbt gå vidare i processen för att upprätta innovationscentret, bland
annat genom att förvärva mark och byggrätter, säkra finansiering samt söker också stöd från
Göteborgs Stad för att kunna realisera projektet. Geelykoncernen har tecknat en avsiktsförklaring
med Älvstranden Utveckling AB om förvärv av en 24 500 kvadratmeter stor tomt. Där ska en eller
flera byggnader uppföras för flera olika verksamheter inom Geelykoncernen, kontorsbyggnader,
bostadshus samt grönområden. Även en byggentreprenör har valts ut för byggnationen. Projektet är
ett av de största i Göteborg.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

