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Nordic Cinema Group (NCG) är den största biografoperatören i Norden och Baltikum, med 
65 biografer, 436 dukar och cirka 64 000 biofåtöljer i cirka 50 stora och medelstora städer. Dessutom är NCG 
delägare i ytterligare 43 biografer. NCG driver biografer under fyra olika varumärken på sex marknader - SF Bio 
i Sverige, SF Kino i Norge, Finnkino i Finland och Forum Cinemas i Estland, Lettland och Litauen. 

Pressmeddelande:   
Nordic Cinema Group expanderar i Esbo 

Finnkino, som ingår i Nordic Cinema Group, och Citycon har avtalat om en 
ny biograf i samband med om- och tillbyggnaden av shoppingcentret Iso 
Omena i Esbo. Den nya biografen placeras i hjärtat av Iso Omena och nära 
kollektivtrafik. Invigningen är planerad till våren 2017. 
 
I framtiden kan Esbo-borna ta del av ett mer mångsidigt filmutbud tack vare att 
den nya biografen blir större än tidigare. Dessutom får besökarna en 
biografupplevelse i världsklass i och med att alla salonger utrustas med den 
bästa tekniken i branschen. Den nya biografen kommer att ha sju biosalonger 
istället för nuvarande tre, och rymma totalt 925 biofåtöljer. 
 
– Vi är glada att få vara med i utvecklingen av ett av Finlands största 
nöjescentrum och att i framtiden kunna bidra till större mångfald inom film- och 
kulturupplevelser. Den nya moderna biografen kommer att ha ett utmärkt läge 
nära restaurangerna, och den nya västra tunnelbanelinjen gör Iso Omena 
attraktivt och lätt att nå med kollektivtrafik i framtiden, säger Finnkino chef 
Operations Ismo Määttä. 
 
– Det här är ett bra exempel på hur vi arbetar med Nordic Cinema Groups 
strategi. Vi vill växa där människor möts – i centrala och tätbefolkade områden, 
nära restauranger och shoppinggator. Där finns hög efterfrågan på prisvärda 
nöjen utanför hemmet, och vi skapar biografupplevelser i världsklass som möter 
det behovet. Det ombyggda Iso Omena uppfyller alla våra strategiska kriterier, 
säger Nordic Cinema Groups vd Jan Bernhardsson. 
 
Om- och tillbyggnaden av Iso Omena kommer att leda till både större yta och ett 
bredare utbud. Efter utbyggnaden blir det ett av Finlands största 
shoppingcentrum med fler än 200 olika butiker och aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Jan Bernhardsson, vd NCG, 070-525 40 20, jan.bernhardsson@ncg.se 
Jonas Burvall, kommunikationschef NCG, 0766-27 97 55, jonas.burvall@ncg.se 


