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RENOR OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN
TUNNUSTUSPALKINNOLLA
Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Renor Oy:lle
kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla. Renor Oy toteuttaa asiakkaiden
toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitseviin kiinteistöihin
kehittyvissä kaupunkiympäristöissä kestävän kehityksen mukaisesti. Säätiö haluaa tämän
vuoden palkinnolla erityisesti korostaa ja palkita energiatehokkuutta, uusiutuvan energian
käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Kunniamaininnan toiminnastaan kestävän
kehityksen mukaisesti sai Citycon Oyj. Vuosi 2014 on Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön 20.
toimintavuosi.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja
kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on rakennettu ympäristö, erityisesti tuottava sisäympäristö.
Säätiö on perustettu vuonna 1994. Juhlavuoden kunniaksi tunnustuspalkinto on 20 000 euron suuruinen.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2014 tunnustuspalkinto on päätetty antaa Renor Oy:lle. Renor on
kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, joka keskittyy erityisesti vanhojen teollisuusalueiden kehittämiseen
uusiokäyttöön. Yrityksen toiminnassa korostuu vastuullisuus ympäristön, terveyden ja turvallisuuden
kannalta. Tilojen käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Yritys työskentelee aktiivisesti kiinteistöjen
energiankäytön tehostamiseksi.
Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna Citycon Oyj:lle, joka toimii aktiivisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat osa Cityconin strategiaa ja päämääränä on turvata nykyisille ja
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Palkinnot vastaanotti Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa
6.11.2014 Aulangolla Renor Oy:n toimitusjohtaja Timo Valtonen ja Citycon:in kaupallinen johtaja Harri
Holmström. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.
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Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita
tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön
hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.
Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin
merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Rakli ry.

Renor Oy
Renor Oy on suomalainen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää ja toteuttaa asiakkaiden
toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kiinteistöissä.
Historialliset kiinteistökohteet sijaitsevat kaupunkien keskusta-alueiden välittömässä läheisyydessä. Näistä
tunnetuimmat ovat Askonalue Lahdessa, Puuvilla Porissa, Finlaysonalue Forssassa, WSOYTALO
Porvoossa, PMKTALO Tampereella, Karistonkulma Hämeenlinnassa ja Tikkurilan Silkki Vantaalla. Tämän
lisäksi yritys omistaa yksittäisiä kiinteistökohteita ja tontteja. Visio on olla toimitila-asiakkaan luotettavin
kumppani ja palveleva ammattilainen.
Yritys on toiminut vuodesta 2001, jolloin Asko kiinteistöt muutti nimekseen Renor Oy.

Citycon Oyj
Cityconilla on vahva asema päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten
omistajana, johtajana ja kehittäjänä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoimien kiinteistöjen käypä arvo
on noin 3,3 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo noin 1,6 miljardia euroa. Cityconilla on pääkonttori
Helsingissä.

Vuosiseminaari
Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö
sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään.
Kyseessä on alan suurtapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi
Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan puheenvuoroja ja mielenkiintoisia
keskusteluja. Halutessanne voitte myös haastatella seminaarin puhujia ja asiantuntijoita.
Haastattelupyynnöissä voitte olla yhteydessä Eeva Makkoseen, eeva.makkonen@kiinko.fi ja puh. 040 0452
600.

