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Skanska säljer bostadshus i Köpenhamn för cirka 1,3
miljarder kronor
Skanska säljer ett bostadsprojekt i Köpenhamn till Balder AB för DKK
1 miljard, cirka 1,3 miljarder svenska kronor. Skanska har utvecklat
projektet och kommer att utföra byggnationen av de omkring 430
lägenheterna med en total yta om cirka 42 000 kvadratmeter.
Byggkontraktet som är värt DKK 607 M, cirka SEK 760 M, vilket är
inkluderat i totalsumman, kommer att inkluderas i orderingången för
byggverksamheten för tredje kvartalet 2015. Det återstående beloppet
kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden,
varav DKK 229 M, cirka SEK 285 M, för tredje kvartalet och
resterande DKK 187, cirka SEK 234 M, löpande under slutförandet av
projektet.
Fastigheten har ett attraktivt läge i ett nytt bostadsområde, strax
utanför centrala Köpenhamn, nära Öresundskusten, Amager
Strandpark och Öresunds tunnelbanestation.
Byggarbetena har inletts och kommer att vara avslutade i september
2018.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Oslo i Norge samt
Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och
volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Nymann-Jørgensen, Managing Director, Skanska A/S,
tel +45 21 68 61 02
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 80 08
Direktnummer för media: 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också 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 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA.
Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

