
Nordic	  Choice	  Hotels	  stärker	  sin	  position	  i	  motvind	  under	  2014	  
År	  2014	  visade	  sig	  bli	  långt	  ifrån	  ett	  genomsnittsår	  för	  Nordic	  Choice	  Hotels.	  Omsättningsrekord,	  
oljeprisfall	  och	  stor	  framgång	  för	  nyetableringar	  är	  nyckelord	  för	  året	  som	  gått.	  

Framgång	  för	  nyetableringar	  

Vid	  utgången	  av	  2014	  hade	  Nordic	  Choice	  Hotels	  179	  hotell	  med	  sammanlagt	  totalt	  29	  785	  hotellrum	  
fördelade	  på	  Norden	  och	  Baltikum.	  Bland	  de	  senaste	  hotelltillskotten	  finns	  storsatsningen	  i	  Tromsö,	  
Clarion	  Hotel	  The	  Edge	  och	  Stavangerregionens	  största	  konferenshotell,	  Clarion	  Hotel	  Energy.	  Clarion	  
Collection	  Hotel	  Banken	  i	  hjärtat	  av	  Haugesund	  och	  Clarion	  Collection	  Hotel	  Kysten	  i	  Sandnesssjøen	  
är	  två	  mindre	  hotell	  för	  affärsresande	  och	  turister.	  Comfort	  Hotel	  Xpress	  Central	  Station	  i	  Oslo	  och	  
Comfort	  Hotel	  Xpress	  i	  Tromsö	  är	  båda	  budgethotell	  som	  med	  en	  mycket	  god	  beläggning	  verkligen	  
har	  markerat	  sitt	  intåg	  på	  de	  respektive	  marknaderna.	  	  

-‐	  Nordic	  Choice	  är	  ett	  företag	  i	  stark	  tillväxt.	  Vi	  kommer	  därför	  alltid	  att	  vilja	  etablera	  oss	  på	  
destinationer	  och	  inom	  segment	  som	  vi	  tror	  kommer	  att	  växa	  med	  våra	  ambitioner.	  Men	  det	  är	  extra	  
trevligt	  när	  nyöppningar	  blir	  framgångar	  redan	  från	  dag	  ett.	  Då	  vet	  vi	  att	  vi	  har	  tillgodosett	  ett	  viktigt	  
behov	  och	  levererat	  tjänster	  som	  våra	  gäster	  efterfrågar	  just	  nu,	  säger	  Torgeir	  Silseth,	  koncernchef	  
för	  Nordic	  Choice	  Hotels.	  

Lönsam	  tillväxt	  
	  
Nordic	  Choice	  Hotels	  lägger	  bakom	  sig	  ett	  år	  med	  goda	  ekonomiska	  resultat.	  Omsättningen	  för	  år	  
2014	  uppgick	  till	  7	  230	  MNOK	  +	  561	  MNOK	  jämfört	  med	  år	  2013.	  RevPAR	  (Revenue	  per	  available	  
room)	  ökade	  med	  2,7	  %	  under	  år	  2014	  och	  EBITDA	  uppgick	  till	  545	  MNOK,	  vilket	  är	  en	  ökning	  på	  23	  
MNOK	  jämfört	  med	  år	  2013.	  Nordic	  Choice	  får	  även	  ständigt	  fler	  och	  fler	  nöjda	  gäster.	  NPS	  (Net	  
Promotor	  Score)	  ökade	  med	  +1,7	  under	  2014	  och	  är	  9,2	  poäng	  bättre	  än	  marknadssnittet.	  Comfort,	  
Clarion,	  Clarion	  Collection	  och	  de	  fristående	  hotellen	  tar	  alla	  marknadsandelar	  inom	  sina	  segment.	  
	  
Engångskostnader	  i	  samband	  med	  öppning	  och	  övertagande	  av	  nya	  hotell	  uppgick	  till	  50	  MNOK.	  	  
	  
-‐Trots	  ökad	  kapacitetstillväxt	  och	  tuffare	  tider	  i	  Norge	  till	  följd	  av	  sänkta	  oljepriser	  har	  Nordic	  Choice	  
Hotels	  haft	  ett	  bra	  år.	  Vi	  har	  klarat	  av	  att	  anpassa	  oss	  till	  nya	  förutsättningar	  och	  skapat	  
intäktsgenererande	  möjligheter	  i	  kölvattnet	  av	  årets	  utmaningar.	  Jag	  är	  därför	  enormt	  stolt	  över	  att	  
kunna	  säga	  att	  även	  2014	  blev	  ett	  år	  långt	  ifrån	  det	  genomsnittliga,	  säger	  Torgeir	  Silseth.	  
	  

Tre	  resultatområden	  
	  
Nordic	  Choice	  redovisar	  koncernens	  resultat	  utifrån	  de	  tre	  resultatområdena	  människor,	  miljö	  och	  
vinst.	  Vid	  fjolårets	  utgång	  hade	  hotellkoncernen	  12	  932	  medarbetare	  fördelade	  på	  124	  olika	  
nationaliteter.	  Andelen	  medarbetare	  och	  mellanchefer	  med	  icke-‐skandinavisk	  bakgrund	  växer	  stadigt	  
och	  ligger	  nu	  på	  30,8	  procent	  respektive	  14	  procent.	  Under	  2014	  blev	  Nordic	  Choice	  utsedda	  till	  
Norges	  bästa	  arbetsplats	  inom	  turismbranschen	  under	  den	  årliga	  prisceremonin	  Great	  Place	  To	  
Work.	  	  
	  
Under	  2014	  utsågs	  även	  Nordic	  Choice	  —	  för	  andra	  året	  i	  rad	  —	  till	  Norges	  mest	  hållbara	  varumärke	  
inom	  turismbranschen	  i	  varumärkesundersökningen	  Sustainable	  Brand	  Index.	  Koldioxidutsläppen	  per	  
gästdygn	  har	  reducerats	  med	  12,4	  procent	  jämfört	  med	  år	  2013.	  Vattenförbrukningen	  har	  minskat	  
med	  13,1	  liter	  per	  gästdygn	  och	  energiförbrukningen	  har	  reducerats	  med	  13	  kw/tim	  per	  
kvadratmeter	  jämfört	  med	  föregående	  år.	  Nordic	  Choice	  har	  även	  varit	  Regnskogsfondens	  största	  



privata	  samarbetspartner	  sedan	  år	  2008	  och	  donerar	  pengar	  för	  att	  bevara	  100	  kvadratmeter	  
regnskog	  under	  ett	  år	  för	  varje	  natt	  en	  gäst	  bor	  på	  ett	  av	  koncernens	  hotell.	  Under	  2014	  bidrog	  
Nordic	  Choice	  och	  koncernens	  gäster	  till	  att	  bevara	  och	  rädda	  regnskog	  motsvarande	  75	  500	  
fotbollsplaner.	  
	  
-‐Vi	  vill	  vara	  positiva	  bidragsgivare	  även	  utanför	  hotellentrén.	  Därför	  jobbar	  vi	  hela	  tiden	  med	  att	  
stärka	  insatsen	  för	  människor	  och	  miljö.	  Förtroendet	  och	  tilliten	  stiger	  parallellt	  med	  reduceringen	  av	  
vårt	  miljöavtryck	  och	  det	  är	  fantastiskt	  att	  se	  att	  de	  åtgärder	  vi	  vidtar	  för	  att	  öka	  mångfalden	  på	  
arbetsplatsen	  fungerar	  bra,	  säger	  Silseth.	  	  

Nya	  hotell	  och	  renovering	  under	  kommande	  år	  

Jämfört	  med	  fjolåret	  har	  Nordic	  Choice	  Hotels	  haft	  en	  ökning	  på	  7	  hotell	  och	  totalt	  1	  369	  hotellrum.	  
Expansion	  och	  tillväxt	  kommer	  fortsatt	  att	  prägla	  koncernen	  de	  närmaste	  åren.	  Under	  år	  2015	  
kommer	  9	  nya	  hotell	  att	  kunna	  ta	  plats	  under	  koncernparaplyet.	  Nordic	  Choice	  Hotels	  har	  i	  dag	  
Stockholms	  tre	  största	  hotell:	  Clarion	  Hotel	  Stockholm,	  Clarion	  Hotel	  Sign	  och	  Quality	  Hotel	  Globe.	  
Efter	  tecknandet	  av	  Stockholms	  största	  hotellkontrakt	  för	  det	  nya	  hotellprojektet	  vid	  
Brunkebergstorg,	  förstärks	  den	  framtida	  närvaron	  i	  huvudstaden	  ytterligare.	  Nordic	  Choice	  Hotels	  
skall	  även	  renovera	  befintliga	  hotellrum	  för	  ett	  belopp	  som	  uppgår	  till	  cirka	  1	  miljard	  NOK	  under	  de	  
kommande	  tre	  åren,	  vilket	  skall	  säkerställa	  att	  koncernen	  kan	  fortsätta	  att	  ta	  marknadsandelar	  på	  en	  
allt	  tuffare	  marknad.	  Nordic	  Choice	  har	  även	  tagit	  det	  första	  spadtaget	  för	  det	  nya	  hotellet	  Clarion	  
Hotel	  Helsinki,	  som	  blir	  vårt	  första	  hotell	  i	  egen	  regi	  i	  Finland.	  Hotellet	  beräknas	  öppna	  under	  sista	  
kvartalet	  år	  2016.	  

-‐	  Med	  denna	  tillväxt	  visar	  vi	  att	  vi	  har	  stor	  tilltro	  till	  hotellmarknaden	  de	  närmaste	  åren.	  För	  år	  2015	  
ser	  vi	  dock	  en	  nedgång	  i	  efterfrågan	  i	  flera	  norska	  städer	  på	  grund	  av	  lägre	  aktivitet	  inom	  oljesektorn.	  
Trots	  detta	  förväntar	  vi	  oss	  både	  en	  ökad	  omsättning	  och	  ett	  ökat	  EBITDA-‐resultat	  under	  år	  2015,	  
säger	  Silseth.	  

	  

	   	   	  NORDIC	  CHOICE	  PRESSMEDDELANDE	  — NYCKELTAL	  	  

	  	   	  	   	  	  

  2014	   2013	  

Driftsintäkter	   7230	  MNOK	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  668	  MNOK	  

Intäktstillväxt,	  %	   8,43	  %	   	  	  

      
EBITDA	  	   545	  MNOK	   522	  MNOK	  

EBITDA	  %	   7,54	  %	   7,80	  %	  

      
EBIT	   253	  MNOK	   262	  MNOK	  

EBIT	  %	   3,50	  %	   3,90	  %	  

      
REVPAR	  (NOK)	   552	   539	  

REVPAR-‐tillväxt	  
(NOK)	   13	   	  	  

REVPAR-‐tillväxt	  (%)	   2,41	  %	   	  	  

      



	   	   	  	  


