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Skanska fortsätter att bygga ut shoppingcenter i Tallinn
för 305 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att fortsätta att bygga ut och bygga om ett
shoppingcenter i Tallinn i Estland. Kontraktssumman uppgår till EUR
33 miljoner, ca 305 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången
för det fjärde kvartalet. Kund är Rocca al Mare Kaubanduskeskus som
ägs av det ledande finska fastighetsbolaget Citycon Oyj.
För närvarande genomför Skanska en utbyggnad av 20.000 kvm och
en ombyggnad av 2.000 kvm av de befintliga anläggningnarna under
ett tidigare kontrakt. Dessa arbeten ska vara klara under våren 2008
och därefter inleds de nya projektetapperna enligt det nu aktuella
kontraktet.
Det nya kontraktet gäller en andra utbyggnad av shoppingcentret
Rocca al Mare med ca 14.000 kvm och samtidigt ska 33.000 kvm av
centrets äldre delar renoveras.
När Rocca al Mare är fullt utbyggt 2009 kommer det att vara Tallinns
största shoppingcenter omfattande totalt 69.000 kvm varav den
uthyrningsbara ytan utgör 53.500 kvm.
Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och
Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som
kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2006 uppgick
Skanska Finlands intäkter till ca 8,4 miljarder, inklusive den estniska
verksamheten. Bolaget har ca 3.500 medarbetare. I Finland är
Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella
lokaler och projekt inom offentlig-privat samverkan.
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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 byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

