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NSP: TGI Fridays første restaurant i Danmark åbner midt på Strøget i
sommeren 2015
NSP har indgået en lejeaftale for den første TGI Fridays i Danmark, som kommer til at
ligge på Højbro Plads, midt på Strøget i det centrale København. Restauranten åbnes
i løbet af sommeren 2015 og kommer til at huse 260 siddepladser og ca. 75
udepladser. Lejevilkårene er på markedsvilkår og NSP vil investere ca. 40 mil SEK i at
udvikle ejendommen.
Det var i februar 2014 at NSP erhvervede rettighederne til at etablere TGI Fridays i
Danmark. I udviklingsaftalen fremgår det at NSP skal åbne 5 Fridays-restauranter i
Danmark under en 5-årig periode. Arbejdet med at finde de rette lokationer er siden
påbegyndt intensivt.
”Det føles tilfredsstillende, at vi endelig kan planlægge åbningen af den første Fridaysrestaurant på et af de mest attraktive steder i København. Jeg holder nok aldrig op
med at undre mig over den tid det tager, at nå frem til en løsning. Når vi åbner er der
gået næsten 1,5 år fra idé til åbning”, siger Morgan Jallinder, VD for SNP.
Lokalerne ved Højbro Plads er blevet totalrenoveret og NSP, som er ansvarlige for
hele ombygningen har brugt ca. 30 millioner SEK for at gennemføre ombygningen.
Derudover har NSP budgetteret med 10 millioner SEK, som skal dække
omkostningerne under udviklings- og opstartsperioden.
”Vi er meget tilfredse med aftalens indhold, idet det giver os kontrol over både
ombygning og dækning for vore ombygnings- og opstartsomkostninger”, siger Morgan
Jallinder, VD for NSP
”Vi vil gerne gratulere NSP med at det er lykkes at få fat i dette fantastiske lejemål i
det centrale København. Vi ser frem til at arbejde med NSP med at åbne den første
TGI Fridays restaurant i Danmark, som vi er overbeviste om, vil blive fremgangsrig”
siger Stefan Eriksson, Vice Præsident Franchise Operations, TGI Fridays International
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