
 

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  

  

 

 

 
PRESSMEDDELANDE 
29 December 2017  

 

Scandic har slutfört förvärvet av Restel 
Scandic har den 29 december slutfört förvärvet av Restels 
hotellverksamhet i Finland.  

Scandic offentliggjorde den 21 juni 2017 att avtal ingåtts avseende förvärv av finska Restels 

hotellverksamhet. Den 5 december godkändes affären av den finska konkurrensmyndigheten under 

förutsättning att Scandic avyttrar ett hotell i Lahtis, ett i Björneborg och ett i Kuopio. Dessutom har Scandic 

förbundit sig att inte ta del av ett antal av konkurrensmyndigheten tillkännagivna hotellprojekt i 

Villmanstrand och i Vanda. 

På proforma-basis, om förvärvet hade skett 1 januari 2016, hade den förvärvade verksamheten under 2016 

bidragit med en nettoomsättning på 203,4 MEUR och justerat EBITDA på 13,7 MEUR. De hotell som ska 

avyttras bidrog tillsammans med ca 8 MEUR till nettoomsättningen och 1,7 MEUR till justerat EBITDA 

under 2016. Scandics bedömning av de finansiella effekterna av förvärvet i övrigt framgår av 

pressmeddelandet som offentliggjordes den 21 juni 2017. 

Som tidigare meddelats ser Scandic goda möjligheter till omsättningsökning och marginalförbättring i den 

förvärvade hotellportföljen under de kommande åren. Det finns potential att öka intäkterna genom 

omprofilering till Scandic samt ett stärkt kunderbjudande på den finska marknaden. Därutöver förväntas 

kostnaderna minska genom samordning av administration och inköp. 

Sammantaget bedömer Scandic att den förvärvade verksamheten, exklusive de tre hotell som kommer att 

avyttras, har potential att generera en justerad EBITDA marginal över gruppens långsiktiga finansiella mål 

på 11%. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Jan Johansson, Chief Financial Officer 

Email: jan.johansson@scandichotels.com  

Telefon: +46 70 575 89 72 

 

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