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Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn
för cirka 670 miljoner kronor
Skanska säljer två kommersiella projekt till den danska
pensionsfonden PFA Pension för DKK 550 M, cirka 670 miljoner
kronor. Projekten ligger i Gladsaxe respektive Havneholmen i
Köpenhamnsområdet och består totalt av omkring 19 100
kvadratmeter kontorsyta. Försäljningen bokförs av Skanska
Kommersiell Utveckling Norden för första kvartalet 2015 och
överlämnande av fastigheterna beräknas ske under fjärde kvartalet
2015 (Gladsaxe) respektive andra kvartalet 2016 (Havneholmen).
Projektet i Gladsaxe består av två sammanhängande kontorsbyggnader, som är fullt uthyrda till Alfa Laval Copenhagen A/S. Den
första byggnaden blev färdig 2010. Den andra byggnaden är under
uppbyggnad och kommer att slutföras i oktober 2015. Kontorsytan är
8 400 kvadratmeter. Projektet uppfyller kraven för EU Greenbuilding.
Projektet i Havneholmen består av två kontorsbyggnader, Plaza II och
III, som är fullt uthyrda till Pandora A/S. Byggnaderna är under
uppbyggnad och kommer att slutföras i april 2016. Kontorsytan är
10 700 kvadratmeter. Projektet uppfyller kraven för EU Greenbuilding
och kommer att certifieras enligt LEED på Guld-nivå.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och
affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre
storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark,
Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen
av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i
Sverige och Danmark.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Nymann-Jørgensen, Managing Director, Skanska A/S,
tel +45 44 77 99 95
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 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.

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 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA.
Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

