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Lars-Åke Tollemark utsedd till VD för Unibail-Rodamco i Norden 
 
Unibail-Rodamco, Europas största börsnoterade fastighetsbolag specialiserat på kommersiella 
fastigheter, har utnämnt Lars-Åke Tollemark till Regional Managing Director Nordic. Tollemark ersätter 
Olivier Coutin som efter fem år vid det nordiska huvudkontoret återvänder till bolagets verksamhet i 
Frankrike.  
 
Lars-Åke Tollemark har arbetat som Director of Operations Nordic på Unibail-Rodamco sedan 2010, 
där han även varit medlem i den nordiska ledningsgruppen och det internationella forumet Unibail-
Rodamco Group Director of Operations Team. I sin tidigare karriär har han arbetat som VD för 
retailbolag inom sport- och modebranschen. Tollemark har även haft flera styrelseuppdrag, idag är 
han medlem i styrelsen av Volvo Merchandise AB.  
 
Lars-Åke Tollemark tillträder tjänsten som Regional Managing Director med omedelbar verkan. Han 
kommer även att ingå i Unibail-Rodamcos General Management Team där bolagets koncernledning 
och respektive regions VD ingår. Han ersätter Olivier Coutin som arbetat inom Unibail-Rodamco i mer 
än 20 år, varav de senaste tre åren som Regional Managing Director Nordic och dessförinnan bl.a. 
som Director of Operations Nordic. Coutin har nu utsetts till Group Director of Operations vid Unibail-
Rodamcos huvudkontor i Paris.  
 

- Unibail-Rodamco är i ett expansivt läge i Norden och vi har många spännande projekt framför 
oss. Jag är mycket glad över förtroendet att leda bolaget in i framtiden, säger Lars-Åke 
Tollemark. 

 
Unibail-Rodamcos totala portfölj är värderad till 29,3 miljarder Euro (31 december, 2012) varav den  
nordiska portföljen står för  ca 2,6 miljarder Euro och omfattar välkända köpcentrum såsom Täby 
Centrum, Nacka Forum och Solna Centrum i Stockholmsområdet samt Nova Lund i Lund och 
Fisketorvet i Köpenhamn. Bolaget är även delägare i köpcentrumet Jumbo i Helsingfors. Unibail-
Rodamco står också bakom satsningen Mall of Scandinavia belägen i Arenastaden, en 
shoppingdestination av högsta internationella standard och Unibail-Rodamcos största projekt i 
Europa, som slår upp portarna hösten 2015.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars-Åke Tollemark, Regional Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)73 350 60 10, lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com  
 
Madeleine Castenvik Holt, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)73 662 35 10, madeleine.holt@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 on 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 the large shopping centres of major 
European capital 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 CAC40, AEX and 
EuroStoxx 50 indexes. 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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