
 
 

About Unibail-Rodamco   

Created in 1968, Unibail-Rodamco SE is Europe’s largest listed commercial property company, with a presence in 12 EU  countries, and a 

portfolio of assets valued at €35.7 billion as of June 30, 2015. As an integrated operator, investor and developer, the Group aims to cover the 
whole of the real estate value creation chain. With the support of its 2,085 professionals, Unibail-Rodamco applies those skills to highly 

specialized market segments such as large shopping centers in major European  cities and large offices and convention & exhibition centers in the 
Paris region.   

The Group distinguishes itself through its focus on the highest architectural, city planning and environmental standards. Its long term approach 

and sustainable vision focuses on the development or redevelopment of outstanding places to shop, work and relax. Its commitment to 
environmental, economic and social sustainability has been recognized by inclusion in the DJSI (World and Europe), FTSE4Good and STOXX 

Global ESG Leaders indexes.   

The Group is a member of the CAC 40, AEX 25 and EuroSTOXX 50 indices. It benefits from an A rating from Standard & Poor's and Fitch 
Ratings. For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com 
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Succé för Mall of Scandinavia som firar 1 miljon besökare 

Den 12 november slog Stockholms nya shoppingdestination, Mall of Scandinavia, upp sina portar. Sedan den 

uppmärksammade invigningen har Mall of Scandinavia fått ett fantastiskt fint mottagande av kunderna. Drygt 

två veckor efter invigningen firar Mall of Scandinavia att centrumet har haft hela 1 miljon besökare.  

Blott 19 dagar har gått sedan invigningen av Mall of Scandinavia och köpcentrumet kan redan nu fira sin miljonte 

besökare. Succén beror på flera faktorer men framför allt på det breda utbudet, de för Sverige helt nya 

butikskoncepten, den spännande blandningen av restauranger och Sveriges första IMAX®-biograf.  

– Vi är överväldigade av den fantastiska respons vi har fått från våra gäster, säger centrumchef Lena Rune. Många 

butiker har slagit rekord flera dagar i rad och att vi redan kan fira 1 miljon besökare känns otroligt, säger Lena. 

Självklart känns detta extra bra nu när julhandeln står för dörren, en högtid som, bekant, är väldigt viktig för 

handeln och så även för oss, fortsätter Lena Rune.  

I Mall of Scandinavia återfinns hela 224 butiker och restauranger, fördelade på över 101,000 kvadratmeter. Bland 

de varumärken som öppnat sina första butiker på marknaden syns JD Sports, Lego, Disney och Nike.  

Tillsammans med världskända koncept såsom Tesla, Nespresso, River Island, COS och & Other Stories gör de Mall of 

Scandinavia till en shoppingupplevelse som saknar motstycke. Här utmanas den traditionella bilden av ett 

köpcentrum. Utöver detta erbjuds även ett fantastiskt restaurangutbud med 22 restauranger i vad som är 

Stockholms största restaurangkluster, Dining Plaza.  

Här finns även ett serviceutbud utöver det vanliga, bland annat har man lanserat nyheten Click & Services en 

lounge där e-handeln möter den fysiska shoppingupplevelsen. Besökarna kan hämta sina paket, prova i 

provrummen och, vid behov, lämna tillbaka varan. 

För mer information om utbudet, vänligen besök www.mallofscandinavia.se.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Lena Rune, Centrumchef, Mall of Scandinavia, Unibail-Rodamco 

+46 (0) 76 636 76 05, lena.rune@unibail-rodamco.com 

Kajsa Nilsson Communication Manager Mall of Scandinavia, Unibail-Rodamco  

+46 (0)76 525 55 56, kajsa.nilsson@unibail-rodamco.com 

 


