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Skanska vinner byggkontrakt i Indiana, USA, värt cirka
820 miljoner kronor
Skanska har fått ett bygguppdrag värt USD 120 M, cirka 820 miljoner
kronor i Indiana, USA. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska
USA Civil för det första kvartalet 2012.
Kontraktet är det första för Industrial Contractors Skanska, en del av
Skanska USA Civil, som förvärvades och införlivades i Skanskakoncernen från 1 januari 2012. I bygguppdraget ingår att tillhandahålla
generella byggtjänster för underhåll och projekt i en
tillverkningsanläggning i Indiana, USA, under de kommande tre åren.
Arbetet sätts igång i januari 2012 och beräknas vara klart i december
2014.
Industrial Contractors Skanska har skaffat sig ett gott renommé i
Mellanvästern som en ledande byggaktör. De är verksamma inom tre
separata affärsområden: kraft & energi, kommersiellt & lätt industri
respektive tung industri.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och
projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter:
Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag;
Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska
Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick
intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Shelby Adams, Communications, Skanska USA, tel: +1 615 335 1243
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, Tel: 010 - 448 88 08
Direktlinje för media: 010 - 448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är 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 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

