Kính gởi Quý Nhà đầu tư:
Chúng tôi xin gửi đến Quý Nhà đầu tư cập nhật hàng tháng cho dự án Hudson Yards (giai đoạn 3).
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TIN TỨC*
Công ty Luật Cooley dời đến 130K SE
tại 55 hudson Yards (31/07/2017)
Cập nhật tiến độ dự án tại 55 Hudson Yards
(31/07/2017)

Videos

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN**

10 HUDSON YARDS
• Mở cửa vào tháng 5/2016
• Hầu như 100% đã cho thuê
15 HUDSON YARDS
• Bê tông đã được đổ xuống tại tầng 40 của
toàn nhà 71 tầng này.
• Trên 30% nhà ở đã được bán
CÁC CỬA HÀNG & NHÀ HÀNG
TẠI HUDSON YARDS
• Hầu như 75% đã hoàn thành thiết kế
trong và ngoài
• Gần 60% đã được thuê tại quảng trường

30 HUDSON YARDS
• Đã hoàn thành tầng 44 của toà nhà 69 tầng
• 100% hoàn thành việc cho thuê
35 HUDSON YARDS
• Bê tông đã được đổ xuống tại tầng 25 của toàn nhà 72
tầng này.
• Hơn 91% không gian thương mại đã được thuê
55 HUDSON YARDS
• Việc xây dựng đã đến tầng 50 của toà nhà
51 tầng.
• Hơn 60% không gian thương mại đã được thuê

*Thông tin trên được lấy từ các nguồn của bên thứ ba. Tuy nhiên không có cách nào để chúng tôi đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác
của nó, cũng như các tuyên bố đã đưa ra trong tài liệu này.
**Cập nhật 01/08/2017.
Tài liệu được trình bày ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ khoản bảo
mật nào của Related hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của Công ty. Tài liệu này có thể không liên quan đến việc mua hoặc bán bất kỳ
thông tin bảo mật. Thông tin bảo mật, sẽ được cung cấp đối với những nhà đầu tư đã được cấp chứng nhận hoặc hoặc các nhà đầu
tư có đủ điều kiện theo một bản thoả thuận ghi nhớ cá nhân và phụ lục. Nội dung của bản tin này và các trang web chứa tài liệu này chỉ
được cung cấp cho mục đích thông tin. Không có khiếu nại nào về tính chính xác về nội dung. Thông tin trên các bản tin và các trang
web được cung cấp trên cơ sở tất cả những người truy cập vào các trang web đều có trách nhiệm đánh giá sự liên quan và chính xác
về nội dung.

