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Rok 2008 w skrócie
zysk netto: 134,6 mln zł
zysk brutto: 175,4 mln zł
EBIT: 150,1 mln zł
przychody: 2,8 mld zł
marża operacyjna: 5,4 %
marża netto: 4,8 %
portfel zamówień: 5,5 mld zł
Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok. 6
tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney).
W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach:
„Firma dla Inżyniera” oraz
„Idealny Pracodawca” według inżynierów i studentów. Skanska to także najlepiej zarządzana marka
w polskim budownictwie
według Marketing & More.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Tysiąclecia we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska zatrudniającej 60
tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej. Skanska jest jedną
z największych firm budowlanych na świecie. Od 1965 r.
notowana jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2008
roku Grupa Skanska wykazała przychody w wysokości
143,7 mld SEK (61,8 mld zł).

Informacja prasowa
Skanska zbuduje Tesco w Puławach
24 kwietnia 2009 r.

Spółka budowlana Skanska podpisała
umowę na realizację obiektu handlowousługowego Tesco w Puławach. Inwestycja
zostanie zrealizowana w przeciągu sześciu
miesięcy. Jej wartość wyniesie niemal 27,5
mln zł.

byliśmy podczas realizacji pasaży handlowych
Tesco w Rzeszowie i Bielsku-Białej. Dzięki temu
już na etapie negocjacji zaproponowaliśmy klientowi rozwiązania zamienne, które pozwolą obniżyć koszty inwestycji oraz zakończyć kontrakt
przed terminem.
Nasze realizacje dla Tesco

Obiekt będzie zlokalizowany przy ulicy Dęblińskiej. W jego skład wejdą dwa budynki: jedno
i dwukondygnacyjny, o łącznej powierzchni 12
tys. m2. Na parterze wyższego budynku znajdzie
się hala sprzedaży licząca ponad 4,6 tys. m2 powierzchni, punkty handlowe, magazyny i pomieszczenia techniczne. Na piętrze będzie się
mieścić administracja Tesco. Budynek jednokondygnacyjny jest zaplanowany jako niezabudowana przestrzeń, o której przeznaczeniu inwestor
zadecyduje po zakończeniu budowy.

Budowa obiektów handlowo-usługowych to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności. Do tej pory zrealizowaliśmy dla Tesco 19 inwestycji zlokalizowanych m.in. w Rzeszowie,
Bielsku-Białej, Krakowie, Poznaniu i Łodzi.

Cenne doświadczenie
- Wykonanie pełnego obiektu handlowousługowego w sześć miesięcy to spore wyzwanie
— mówi Piotr Ordon, Menedżer Projektu, Skanska. Pomocne będzie doświadczenie, które zdo-

Zrealizowany przez Skanska pasaż handlowy Tesco w Rzeszowie
www.skanska.pl

