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Skanska får två byggkontrakt i USA för totalt USD 160
miljoner, ca 1,1 miljard kronor
Skanska har fått två byggledningsuppdrag i USA för totalt USD 160
miljoner, motsvarande 1155 miljoner kronor som inkluderas i
orderingången för det första kvartalet.
Det ena kontraktet avser utbyggnad av ett sjukhus i Florida för USD 95
miljoner. Den nya sjukhusbyggnaden får 160 nya bäddplatser och en
rad specialistavdelningar. Arbetet på plats inleds i maj och ska vara
färdigställt i december 2012.
Det andra kontraktet avser en stor industrianläggning för en av
Skanskas återkommande kunder. Projektet är beläget i Arizona och
genomförs av Skanskas Oregon-kontor. Detta kontrakt uppgår till USD
65 miljoner. Arbetet inleds omgående och ska avlutas under 2011.
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 7.000 medarbetare. 2009 uppgick
intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.
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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 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 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

