
 

 

 

 

Pressmeddelande 2012-03-21 

Nu öppnar nya handelsplatsen Mood Stockholm  
 
Den 23 mars öppnar Mood Stockholm, den första nya handelsplatsen i Stockholm city på över 
20 år. Satsningen är ett led i AMF Fastigheters långsiktiga strategi för att bidra till en hög och 
stabil avkastning för AMFs pensionssparare. 
 

- Mood Stockholm är en betydelsefull del av AMF Fastigheters portfölj och investeringsstrategi 
för handelsfastigheter i Stockholm city. Med Mood Stockholm bidrar vi till vitaliseringen av city 
och skapar en levande och attraktiv stadsmiljö för både näringsliv, butiker och besökare, 
säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter. 

 
Handelsfastigheter med bra citylägen i Stockholm har historiskt visat sig vara goda investeringar med 
bra och stabil avkastning. AMF Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare med egen drift och 
förvaltning och stor kunskap om både handel och kontor. 
 
I kvarteret Norrlandsgatan/Regeringsgatan erbjuder Mood Stockholm ett 60-tal butiker fördelat på tre 
våningar. Etablerade varumärken blandas med nya och det finns ytor reserverade för pop-up-butiker 
med olika innehåll under kortare eller längre perioder. Tanken är att kunderna ska möta allt de 
behöver på en och samma plats och kunna uträtta sina ärenden snabbt och enkelt.  
 

- Mood Stockholm har tagit shopping ett steg längre – det man kallar ”Beyond Shopping”. 
Konceptet har redan fått ett stort genomslag internationellt och gjort att Mood Stockholm nu 
kan välkomna nya globala varumärken och aktörer till Sverige och Stockholm, säger Karolin 
Forsling, affärsområdeschef retail på AMF Fastigheter. 
 

 

För ytterligare frågor, kontakta: 
 
Mats Hederos, vd AMF Fastigheter 
Telefon: 070-260 93 46, mats.hederos@amffastigheter.se  
 
Karolin Forsling, affärsområdeschef retail på AMF Fastigheter 
Telefon: 070-608 79 92, karolin.forsling@amffastigheter.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om AMF Fastigheter 
AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd med ett marknadsvärde på cirka 
31 miljarder kronor. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm och Göteborg, med fokus på Stockholms 
city. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och 
CityCronan i Stockholm samt del av Nordstan i Göteborg. AMF äger även hälften av bostadsföretaget Rikshem 
med bostads- och samhällsfastigheter värda cirka 14 miljarder kronor.    
 
Om Mood Stockholm 
Belägen i kvarteret Norrlandsgatan/Regeringsgatan i centrala Stockholm. Mood Stockholm är ett helt nytt 
handelskoncept indelat i tre olika zoner. Med en uthyrningsbar yta på cirka 10 400 kvadratmeter, erbjuder Mood 
Stockholm ett 60-tal butiker samt restauranger, mötesplatser och en conciergetjänst. Mood Stockholm omfattar 
tre våningar med kommersiell verksamhet samt ytterligare sex våningar med kontor.  
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