
 

 

 

 
 

Stockholm, 12 juli 2013 
PRESSMEDDELANDE 

 
Unibail-Rodamco presenterar framtida hyresgäster i Mall of Scandinavia 
 
Det goda läget, 250 butiker och restauranger, häpnadsväckande arkitektur och ett brett 
serviceutbud – Hösten 2015 öppnas portarna till destinationen som sätter en ny standard för 
köpcentrum. Intresset för att etablera sig i Mall of Scandinavia är mycket stort och nu 
presenterar Unibail-Rodamco några av de koncept som hittills tecknat avtal.  
  
Tidigare har Unibail-Rodamco presenterat det tecknade avtalet med SF Bio, som gör sin största 
satsning någonsin och skapar Nordens mest moderna biograf på totalt 9,000 m

2
. Den kommer att 

bestå av totalt 15 salonger, varav fyra tillhör en VIP-biograf med en egen entré. Här kommer även 
biobesökarna att kunna njuta av en förstklassig restaurang i regi av en välkänd svensk krögare. 
 
När Unibail-Rodamco nu presenterar ytterligare några av de framtida hyresgästerna i Mall of 
Scandinavia är det ett vitt spektra av såväl svenska som internationellt kända varumärken. Spanska 
modegiganten Mango väljer att göra en flaggskeppsbutik av internationella mått. Förutom det 
klassiska Mango-konceptet kommer butiken även att erbjuda He by Mango och de nya koncepten 
Kids by Mango samt Intimate & Fitness. Vidare etablerar sig anrika Hugo Boss, som sedan länge är 
en av de ledande varumärkena inom skräddat mode. Välkända J.Lindeberg erbjuder mode för en aktiv 
livsstil och kombinationen av mode och funktion gör varumärket unikt, butiken i Mall of Scandinavia 
kommer erbjuda både herr- och damkollektionen. 
 

– Mall of Scandinavia är en unik satsning och det lär bli en självklar destination för premium-handel 
och det skall J.Lindeberg självklart vara en aktiv del av, säger Johan Lund, Retail Director, 
J.Lindeberg. 
 
Intresset för att etablera sig i Mall of Scandinavia är stort, några modekoncept som märks bland de nu 
klara etableringarna är Vila, Jack & Jones, Vero Moda, Selected, Only, Lindex, Gina Tricot, Björn Borg 
och Oxygene, likaså kommer besökarna hitta ett brett utbud inom make-up och skönhet från bland 
annat L’Occitane och Rituals. I Mall of Scandinavia står även mat- och restaurangupplevelsen i fokus, 
med allt från högklassiga krogar till fräsch snabbmat. Ett exempel på det sistnämnda är nykomlingen 
Zócalo, som erbjuder texmex av hög kvalitet. Besökarna bjuds även på det danska konceptet Joe & 
the Juice, som kommit till Sverige för att stanna. För att skapa en helhet behövs också ett brett 
serviceutbud och med etableringar som Apoteket Hjärtat och Synoptik börjar ett välutvecklat 
servicekoncept att ta form. 
 
– Alla signade hyresgäster tar sina koncept till en helt ny nivå och satsar på både kvalitet och storlek. 
Med Mall of Scandinavia skapar vi en helt ny typ av shoppingdestination, något som Sverige och 
Skandinavien tidigare saknat, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco. 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)73 350 60 10, lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com  
 
 
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 €29.3 billion as of December 31, 2012. 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 1,500 professionals, 
Unibail-Rodamco applies those skills to highly specialised market segments such as large shopping centres of major European 
cities, and large offices and convention & exhibition centres 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 recognised 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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