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PRESSRELEASE   Stockholm den 15 december 2014 

 

NSP BYGGER KFC-RESTAURANG VID ÖRESUNDSBRON 
 
Nordic Service Partners (NSP) meddelar att avtal ingåtts med Malmö Kommun 
om att uppföra en KFC drive-thru restaurang vid trafikplatsen i Lockarp. 
Restaurangen förväntas öppna sommaren 2015. 
 
”Lockarp är det perfekta drive-thru läget. Restaurangen kommer ligga invid en av 
avfarterna direkt efter Öresundsbron. Vår restaurang kommer vara något av det första 
man ser när man kör in i Sverige från Danmark”, säger Morgan Jallinder, VD på NSP. 
 
I Lockarp finns idag redan en Pizza Hut och andra snabbmatsrestauranger och 
området fortsätter att byggas ut. KFC-restaurangen kommer vara belägen bredvid en 
OKQ8 som kommer att uppföras 2015. Restaurangen blir en av NSP:s absolut största 
i Sverige med ca 150 sittplatser och kommer att ha plats för 80 bilar.  
 
”Det känns bra att vi bygger en KFC drive-thru vid en högtrafikerad trafikplats så här 
tidigt i etableringsprocessen. KFC har i Europa en framgångsrik satsning på drive-thru 
lägen. Från vår nuvarande verksamhet har vi också sett att det är drive-thru som 
genererar den högsta omsättningen, så det ska bli spännande att se hur KFC fungerar 
i liknande miljö”, säger Morgan Jallinder, VD på NSP. 
 
Sedan NSP i februari i år tecknade avtal med Yum! Brands avseende rättigheterna för 
att lansera KFC, med början, i Sverige har NSP drivit ett intensivt etableringsarbete. 
Etableringarna påbörjas nu i södra Sverige med KFC på Stortorget i Malmö och vid 
Lockarps trafikplats. NSP förhandlar även om attraktiva citylägen i både Stockholm 
och Göteborg. Planen är att framöver kunna öppna 4-6 KFC-restauranger per år. 

 
För vidare frågor, kontakta: 
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843 
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020 
 
Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2014. 
 
KFC är en av världens största restaurangkedjor inom kycklingsegmentet med över 18 000 restauranger 
i 115 länder världen över. Förutom den berömda Original Recipe® friterad kyckling säljs också grillad 
kyckling, kycklingburgare, wraps och sallader på KFC:s restauranger. Yum! är en av världens största 
restaurangföretag med fler än 40 000 restauranger som drivs under varumärkena KFC, Pizza Hut och 
Taco Bell. 


