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 AccorHotels ja SBE Entertainment Group  
julkistavat strategisen kumppanuuden – 
AccorHotels ostaa 50 % SBE:stä  
 
 
AccorHotels ja SBE Entertainment Group ("SBE") ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen 
ja aloittaneet neuvottelut, joiden tavoitteena on, että AccorHotels ostaa 50 % 
SBE:stä. Tämä kuvaa AccorHotelsin strategiaa laajentaa tarjontaansa luxury lifestyle 
hospitality -segmenttiin. 
 
Kumppanuuden avulla molempien osapuolten asiantuntemus ja osaaminen yhdistetään. 
AccorHotels ostaa 50 % SBE:n kantaosakkeista osittain Cain Internationalilta 125 
miljoonalla dollarilla. Sam Nazarian omistaa jatkossakin 50 % SBE:stä. Lisäksi AccorHotels 
sijoittaa 194 miljoonaa dollaria uuteen rahoitusinstrumenttiin, jonka avulla kaikki 
etuosakkeet lunastetaan osaksi Cain Internationalin omistuksesta. AccorHotels sijoittaa 
SBE:hen yhteensä 319 miljoonaa dollaria.  
 
Tämän pitkän aikavälin sijoituksen ansiosta SBE hyödyntää AccorHotelsin johtava 
maailmanlaajuinen hospitality-ympäristöä pysyen itsenäisenä luxury lifestyle -
palvelutarjoajana. SBE pysyy perustajansa ja toimitusjohtajansa Sam Nazarianin sekä 
asiantuntevan johtoryhmänsä johdossa. Pääkonttori säilyy New Yorkissa.   
 
SBE:n perustaja ja toimitusjohtaja Sam Nazarian:  
"Kumppanuus AccorHotelsin kanssa kääntää uuden lehden SBE:n historiassa. 
AccorHotelsin tekemä pitkän aikavälin investointi on SBE:lle, sen asiakkaille ja hotellien 
omistajille merkittävä kaikkialla maailmassa. Se tukee tavoitettamme olla markkinoiden 
paras lifetyle hospitality -yritys. Tämä investointi perustuu vuonna 2016 tehtyyn Morgans 
Hotel Group -yrityskauppaamme. Se nopeuttaa kasvuamme kotimaassamme 
Yhdysvalloissa ja uusilla kansainvälisillä markkinoilla, varsinkin Euroopassa. Minä ja yli 7 
000 SBE:n kumppania olemme innoissamme AccorHotels-yhteistyöstä sekä 
hämmästyttävästä, innovatiivisesta ja uraauurtavasta kultturista, jonka hyvä ystäväni 
hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Sébastien Bazin tiimeineen ovat 
kehittäneet. SBE ja AccorHotels sitoutuvat yhdessä laajentamaan lifestyle experiential -
tarjontaa uusiin kohteisiin sekä tuottamaan vaativille asiakkaillemme unohtumattomia 
muistoja." 
 
Sébastien Bazin, Chairman AccorHotelsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: 
"Minulla on ilo ilmoittaa strategisesta kumppanuudesta luxury lifestyle -alan 
innovatiivisimpien joukkoon kuuluvien ketjujen kanssa. Sen avulla AccorHotelsin jalansija 



 

 

vahvistuu tässä nopeasti kasvavasa segmentissä Yhdysvaltojen keskeisissä kaupungeissa, 
kuten Miami, Los Angeles ja Las Vegas, sekä muualla maailmassa. "Uudenlaisessa 
ylellisyydessä on kyse eksklusiivisista kokemuksista ja uskomattomista lifestyle-
konsepteista, jotka SBE:n brandit tuntevat perusteellisesti. Siksi ne täydentävät 
AccorHotelsia täydellisesti. Sitoudumme jatkossakin tarjoamaa asiakkaillemme 
verratonta palvelua ja aina uudenlaisia kokemuksia kaikkialla maailmassa." 
 
Cain Internationalin pääjohtaja Jonathan Goldstein: "Cain International ryhtyi SBE:n 
kumppaniksi vuonna 2016 tuolloin tarvitulla investoinnilla, jotta konserni laajeni 
maailman johtavaksi luxury lifestyle hospitality -alalla. Olemme varmoja siitä, että SBE 
vahvistuu uuden kumppaninsa AccorHotelsin kanssa. Toivotamme menestyksekästä 
tulevaisuutta ja olemme ylpeitä tehtävästämme osana mielenkiintoista kasvutarinaa." 
 
___ 
 
Sam Nazarianin vuonna 2002 perustama SBE on johtava lifestyle hospitality -yritys, joka 
kehittää, hallinnoi ja operoi palkittuja globaaleja kiinteistöjä ja brandejä. Se on 
tunnettu ainutlaatuisesta ja kokonaisvaltaisesta lifestyle hospitality -
lähestymistavastaan, joka kattaa brandeiksi kohotetut ylelliset majoituskohteet, 
palveluasunnot, hyvinvointi- ja kylpyläympäristöt sekä päivällis- ja viihdekokemukset.  
 
SBE:n johtavia hospitality- ja majoisutbrandejä ovat esimerkiksi SLS, Delano, Mondrian, 
Hyde, The Originals (Sanderson, St. Martin Lane, Hudson, 10 Karakoy, Shore Club) ja 
Redbury Hotels. Disruptive Restaurant Group -ympäristönsä avulla SBE on luonut 
globaalit, palkitut kulinaariset brandit Katsuya, Umami Burger, Cleo, Leynia, Diez & Siez 
ja Filia sekä innovatiiviset viihdebrandit, kuten Hyde nightclub and dayclub, Nightingale, 
Privilege dayclub Black Orchid, S Bar, Skybar ja Doheny Room. Kuuluisia kohteita ovat 
Delano South Beach Miamissa, SLS Baha Mar Bahamasaarilla, Mondrian Doha Qatarissa, 
Hyde Bellagio Las Vegasissa, Mondrian Park Avenue New Yorkissa ja äskettäin avattu 57-
kerroksinen SLS LUX Brickell Miamissa. Pian avataan Delano Rio de Janeirossa, Delano 
Dubai Palmilla ja Hyde Midtown Miamissa.  
 
Tämän investoinnin avulla SBE nopeuttaa kansainvälistä kasvuaan laajenemalla uusille 
Yhdysvaltojen ulkopuolisille markkina-alueille, kuten Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan 
kasvavat markkinat. SBE:llä on meneillään projekteja merkittävimpiin kuuluvissa 
globaaleissa solmukohdissa, kuten Atlanta, Chicago, Washington D.C., Dubai, Rio de 
Janeiro, Mexico City, Cancun, Tokio ja Los Cabos. 
 
Vuoden 2018 loppuun mennessä SBE operoi 25 hotellia, joissa on 7 498 vuodepaikkaa ja 
joista suurin osa toimii Pohjois-Amerikassa. Palkittuja ravintoloita ja viihdekeskuksia on 
170. Ne sijaitsevat maailmankuuluissa kohteissa ja uusissa kiinteistöissä Lähi-idässä, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suunnitteilla on vielä 20 hotellia ja 
majoituskohdetta eri puolilla maailmaa sekä 59 erillistä ravintolaa ja yöelämäkohdetta. 
Lisäksi SBE on myynyt 1 500 brandättyä asumis ikköä 2 miljardilla dollarilla. Suunnitteilla 
on yli 2 500 yksikköä, joiden yhteinen arvo on 2,5 miljardia dollaria.  
 
Tämän kumppanuuden ansiosta AccorHotels laajentaa nykyistä toimialuettaan Pohjois-
Amerikan solmukohdissa, kuten Los Angeles, Miami, Las Vegas ja New York, joissa sillä on 
kuuluisia hotelleja. Lisäksi SBE:n ydinasiakaskunta saa käyttöönsä AccorHotelsin 
konseptin.  
 
 



 

 

 
 
 
Maailmanlaajuisen hotellien kehittämiskonseptinsa ja läsnäolonsa yli 100 maassa ansiosta 
AccorHotelsilla on keskeinen merkitys SBE:n luxury lifestyle -hotelli, -ravintola ja -
viihdebrandien kehittäjänä koko maailmassa. SBE:n hotelleja markkinoidaan 
AccorHotelsin järjestelmässä ja Accorhotels.com-sivustossa. Lisäksi ne otetaan mukaan 
AccorHotelsin kanta-asiakasohjelmaan.  
 
Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Suunnitelmien mukaan se 
toteutuu 31.7.2018 mennessä. 
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AccorHotels: 
AccorHotels on matkustamiseen ja elämäntapaan liittyvä johtava toimija ja digitaalinen innovaattori, joka 
tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä yli 4 100 hotellissa, lomakeskuksessa ja huoneistossa yli 100 maassa. 
Ainutlaatuisella valikoimallaan kansainvälisesti tunnettuja hotellituotemerkkejä – jotka käsittävät kaiken 
luksushotelleista suosittuihin keskitason hotelleihin ja boutique-hotelleihin sekä turistiluokan hotelleihin – 
AccorHotels on yli 50 vuoden ajan tarjonnut ainutlaatuista palvelua ja asiantuntemusta. 

Ydinosaamisensa lisäksi AccorHotels on myös menestyksekkäästi kasvattanut palvelutarjontaansa ja 
saavuttanut johtavan aseman yksityisten luksusasuntojen vuokraamisessa. Sillä on yli 10 000 upeaa kiinteistöä 
ympäri maailmaa. Hotellikonserni tarjoaa myös concierge-palveluja, jaettuja toimistotiloja, 
ravintolaelämyksiä, tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja. Yhdessä yli 250 000 sitoutunutta työntekijää 
käsittävän tiiminsä kanssa AccorHotels pyrkii määrätietoisesti siihen, että kaikki asiakkaat tuntisivat itsensä 
tervetulleiksi. Asiakkailla on käytettävissään muun muassa yksi maailman palkitsevimmista kanta-
asiakasohjelmista – Le Club AccorHotels. 

AccorHotelsilla on myös aktiivinen rooli paikallisyhteisössään ja se toimii edistääkseen kestävää kehitystä ja 
solidaarisuutta PLANET 21 Acting Heren avulla. Tämä on kattava ohjelma, jossa työntekijät, asiakkaat ja 
kumppanit pyrkivät yhdessä edistämään kestävää kehitystä. Vuodesta 2008 lähtien AccorHotels Solidarity 
Endowment Fund on lisäksi toiminut luonnollisena jatkeena hotellikonsernin toiminnoille ja arvioinneille 
auttaen torjumaan sosiaalista ja taloudellista haavoittuvuutta. 

Accor SA on noteerattu Euronext Parisissa (ISIN-koodi: FR0000120404), ja yhtiön osakkeella käydään kauppaa 

Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla (koodi: ACRFY). 

AccorHotels-uutisia: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Varaa hotelli: http://www.accorhotels.com 


