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Frederiksberg Centret vinder fornem europæisk pris
Den europæiske prisuddeling ICSC European Shopping Centre Awards løb af stablen i aftes i Milano.
Frederiksberg Centret vandt prisen for bedste renovering af et center.
Det er en international jury fra ICSC, der har bedømt Frederiksberg Centret ud fra en række kriterier,
herunder butiksmiks, arkitektur og økonomien samlet set for centret.
Europamesterskab for centre
Frederiksberg Centret er ejet af Danica Pension og Lægernes Pensionskasse. Centret administreres af
DEAS, som er Danmarks største center manager med en portefølje på 17 shoppingcentre fordelt over
hele landet.
”Frederiksberg Centret har med prisen fået international anerkendelse af den ’danske’ måde at bygge
shoppingcentre på. Altså med lys, luft og fokus på forkælelse af kunderne,” siger Eva Handest,
ejendomschef i Danica Ejendomme.
DEAS har haft ansvaret for en gennemgribende ombygning og udvidelse af centret med 20.000 m2,
der blev afsluttet i 2015. Der blev etableret en ekstra butiks-etage samt en ekstra etage til parkering
– svarende til 25 nye butikker og 150 ekstra p-pladser.
”Vi er naturligvis meget stolte, da ICSC European Shopping Centre Awards er de mest prestigefulde
priser, man kan vinde i branchen – det svarer til at vinde europamesterskabet for centre. Kunderne
har også taget det nye Frederiksberg Center til sig – siden ombygningen er besøgstallet steget med
20 procent,” siger Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør med ansvar for center management i DEAS.
Kort om ICSC
The International Council of Shopping Centers (ICSC) er en international sammenslutning for
shoppingcenter-branchen. The ICSC European Shopping Centre Awards uddeles hvert år til nye og
renoverede/udvidede og etablerede shoppingcentre i Europa. Frederiksberg Centret vandt kategorien
’Refurbishments/expansion: medium’.
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Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør, DEAS, mobil 27 90 10 28
På billedet:
Fra venstre mod højre: Árni Laksafoss, projektchef, Danica Pension, Vibeke Qvist, marketing
manager, Frederiksberg Centret, Josip Kardun, member of the jury, Eva Handest, ejendomschef,
Danica Pension, Thomas Thalbitzer, center manager, Frederiksberg Centret, Joao Correia de
Sampaio, chairmann of the jury, Derek Barker, arkitekt, Haskoll Architects.
Kort om DEAS
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af fem forretningslinjer:
Ejendomsadministration, Property Asset Management, Facility Services, Mæglervirksomhed – via DEAS Erhverv og DEAS Bolig –
og Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). DEAS administrerer og udvikler bl.a. 18 shoppingcentre, primært ejet af Danica Pension.
Vi tilbyder også administration af bolig- og erhvervsejendomme samt ejer- og andelsboligforeninger. Hertil kommer
bygherrerådgivning, byggesagsadministration, energistyring, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt
salg og vurdering af erhvervsejendomme og boliger. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.
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