
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 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  

  

 

 
4 december 2017 

 

Scandic återtar The Mayor i hjärtat av Århus 

Scandic Hotels, Nordens ledande hotelloperatör, har tecknat ett långt avtal 
med fastighetsägaren Evars Hoteller om att ta över driften av hotell The 
Mayor i centrala Århus.  

Scandic The Mayor hette tidigare Århus Plaza och drevs av Scandic 1999 – 2014. Byggnaden 
ligger i ett premium-läge bredvid både Stadshuset och Århus Musikhus. Det är bara några 
minuters promenad till centralstationen och Århus hamn, liksom till de bästa shopping- och 
kulturupplevelser som staden har att erbjuda, som Konserthuset och ARoS konstmuseum. 

Århus är Jyllands absoluta centrum för handels, näringsliv och industri med ett stort universitet, 
och när The Mayor nu återgår i Scandics portfölj är det med en starkare marknad och högre 
efterfrågan i hela regionen. Med sina 330 000 invånare är Århus Danmarks näst största stad och 
den välutbyggda infrastrukturen gör staden lättillgänglig för både nationella och internationella 
besökare. 

- Århus är, efter Köpenhamn, den mest betydelsefulla regionen i landet för oss. Att vi nu 
återtar The Mayor känns oerhört roligt och strategiskt viktigt. Den starkare marknaden 
och de omfattande renoveringar som har gjorts, tillsammans med vår erfarenhet och 
kunskap från driften av hotellet gör att detta kommer att bli ett fantastiskt tillägg till vår 
portfölj, säger Jens Mathiesen, Managing Director Scandic Danmark. 

Scandic planerar att ta över driften av The Mayor från och med 1 mars 2018. Hotellet kommer 
att erbjuda 162 rum, en restaurang, en bar och ett relaxområde. Sedan Scandic upphörde sin 
verksamhet 2014 har hotellet genomgått omfattande renoveringar, och i samband med det nya 
leasingavtalet har Scandic och fastighetsägaren kommit överens om fortsatt renovering med 
fokus på rum, badrum och entrévåningen. 

Scandic är den ledande hotelloperatören i regionen och har för närvarande två hotell i staden. 
Den 11 maj meddelade dessutom Århus kommun att den projektgrupp där Scandic ingår som 
operatör vunnit avtalet om det nya kongresshotellet vid Århus hamn. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elin Westin, Director of Communication, Scandic Hotels Group 

Email: elin.westin@scandichotels.com 

Telefon: +46 702 77 75 26 

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group 
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com 
Telfon: +46 709 52 80 06 
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