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Skanska investerar 200 miljoner kronor i grönt
kontorsprojekt i Polen
Skanska investerar EUR 22 M, cirka 200 miljoner kronor i andra
fasen av kontorsprojektet Green Horizon i Łódź, Polen. Den
andra fasen omfattar 14 000 kvadratmeter och den totala ytan för
fas 1 och 2 omfattar 33 000 kvadratmeter. Arbetet med den andra
fasen har påbörjats och beräknas vara slutfört under andra
kvartalet 2013.
Green Horizon är Skanska Property Poland’s första kontorsprojekt i
Łódź. Hela 97 procent av den första fasen är redan uthyrd till Infosys
BPO Polen och Skanska Polen. Kontorsprojektet Green Horizon ligger
där en rad olika kommunikationsförbindelser möts och har bra tillgång
till kollektivtrafik. Bottenvåningen i den sju våningar höga byggnaden
kommer att rymma butiker, service och restauranger.
Green Horizon blir det första LEED-certifierade kontorshuset i Łódź.
Projektet har blivit precertifierat för LEED Guld tack vare flera gröna
lösningar för att effektivisera energi- och vattenförbrukningen som
minskar påverkan på miljön och minskar byggnadens driftskostnader.
Det är bland annat kylsystem, användningen av varm luft från
kontorsutrymmen för att värma garaget och cykelutrymmen.
Skanska Commercial Development Europé initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är
koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen.
Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech
Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.
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lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens
ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas
första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på
utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011
uppgick till 123 miljarder kronor.

