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Svein Arild Steen-Mevold lämnar Scandic
Svein Arild Steen-Mevold, Chief Portfolio Officer, har efter tio år i ledande befattningar på
Scandic valt att gå vidare till en ny tjänst i ett annat bolag. Scandics vd och koncernchef
Jens Mathiesen övertar tills vidare det övergripande ansvaret för koncernens
portföljhantering.
Svein Arild var mellan 2010 och 2019 chef för Scandics norska verksamhet och tillträdde i
januari 2020 en nyinrättad roll som Chief Portfolio Officer med helhetsansvar för koncernens
portföljhantering. Svein Arild kommer att vara kvar i sin roll till den 31 augusti och stå till bolagets
förfogande till 30 september innan han börjar i sin nya roll som övergripande ansvarig för turism i
Adolfsen Group samt styrelseordförande för Norlandia Hotel Group.

-

Svein Arild har under många år framgångsrikt lett Scandics norska verksamhet. I sin nya
roll som Chief Portfolio Officer har han drivit en konstruktiv dialog med fastighetsägarna
vilket var avgörande för att ta oss igenom en period med extremt låg beläggning. Jag vill
rikta ett stort tack till Svein Arild för hans insatser i Scandic och jag önskar honom lycka
till när han nu går vidare mot nya utmaningar. Jag tar tillsammans med vår
affärsutvecklingschef Jesper Engman över ansvaret för våra diskussioner med
fastighetsägarna angående våra hyresavtal, vilket är ett prioriterat område för oss, säger
Jens Mathiesen vd och koncernchef för Scandic Hotels Group AB.

-

Jag är stolt över vad vi åstadkommit under de år jag varit på Scandic och det har inte
varit ett lätt beslut att lämna Scandic. Jag har verkligen trivts med rollen som Chief
Portfolio Officer, även om arbetet i år i stor utsträckning varit fokuserat på att hantera de
omedelbara effekterna som corona-pandemin haft på vår verksamhet, säger Svein Arild
Steen-Mevold.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är
ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att
Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen
och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell i drift
eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt
företagande är en del av Scandics DNA och Scandic har varit en pionjär när det gäller att integrera hållbarhetsarbete i
alla sina verksamheter. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

