
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 230 hotell fördelat 
på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram  
inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic  
är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.scandichotelsgroup.com  

  

 

PRESSMEDDELANDE 
24 augusti 2017  

 

Scandic växer i centrala Köpenhamn 
- Företagets största hotell öppnar i premiumläge nära Tivoli 

Scandic Hotels, Nordens ledande hotelloperatör, har tecknat ett långt avtal med 
hyresvärden HM 2 A/S om drift av det nya storhotellet Scandic Spectrum i centrala 
Köpenhamn. Hotellet, som med sina 632 rum blir det största i Scandics portfölj, planeras 
att öppna 2021.  

Scandic Spectrum – i direkt närhet till centralstationen, Tivoli, stadshuset och hamninloppet – blir 

en tydlig knutpunkt för övernattning och sociala aktiviteter. Hotellet kommer att inrymma 632 rum 

och en hel våning med restaurang, bar och terrass. Terrassen och våningens fönster möjliggör 

utsikt över stora delar av staden och hamnen. 

- Köpenhamn är en prioriterad region för oss, och vi har spännande hotell i pipeline som 

kommer stärka vår position ytterligare på marknaden. Scandic Spectrum kommer att bli 

ett landmärke i Köpenhamn, anpassat för såväl affärs- som fritidsgäster. Vi ser en stark 

efterfrågan i Köpenhamn och är mycket glada att få tillgång till ett nytt stort hotell med ett 

så attraktivt läge, säger Even Frydenberg, VD & koncernchef Scandic Hotels Group. 

- Det är med stor entusiasm vi tar oss an uppgiften att bygga ett modernt, hållbart och 

miljövänligt hotell i samarbete med Scandic. Scandic är en idealisk partner för oss som 

med sin ledande position i Norden ger oss en perfekt utgångspunkt för att skapa ett 

hotell med en identitet som andas såväl Norden som Köpenhamn, säger Morten 

Bergesen från Hathon Holding AS och Havfonn AS, de båda investeringsbolagen som 

tillsammans utgör HM 2 A/S. 

Scandic är den största hotelloperatören på den danska marknaden och har sedan tidigare nio 

hotell i Köpenhamnsregionen. Utöver hotellen i drift finns en spännande pipeline i Köpenhamn 

bestående av Scandic Kødbyen i Meatpacking-distriktet och Scandic Falconer som med sina väl 

tilltagna konferensytor öppnar på nytt i Frederiksberg. Båda hotellen öppnar under 2018.  

Efterfrågan på den danska marknaden, och framför allt i Köpenhamn, har visat god tillväxt under 

de senaste åren främst drivet av internationella kongresser och ökat fritidsresande. 

Mer om hotellet: 

632 rum. Barer, Caféer och restauranger på sammanlagt tre våningar. Takbar med stor terrass. 

Pool med relax- och fitnessavdelning. En sammanlagd yta om 40 000 kvm. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Vikström, Director Investor Relations  

Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com 

Telefon: +46 709 52 80 06 

Elin Westin, Director of Communication, Scandic Hotels Group 

Email: elin.westin@scandichotels.com 

Telefon: +46 702 77 75 26 

http://www.scandichotelsgroup.com/
mailto:henrik.vikstrom@scandichotels.com
mailto:elin.westin@scandichotels.com


 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 230 hotell fördelat 
på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram  
inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic  
är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.scandichotelsgroup.com  

  

 

 

http://www.scandichotelsgroup.com/

