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Skanska förvärvar verksamhet för vägunderhåll i
Storbritannien
Skanska har förvärvat en verksamhet inriktad på byggnation, drift och
underhåll av motorvägar från WS Atkins plc för GBP 18 M, cirka 186
miljoner kronor, på skuldfri bas. Av det betalas GBP 2 M, cirka 21
miljoner kronor, beroende på framtida utfall. Verksamheten omfattar
åtta pågående avtal med sex lokala myndigheter och det brittiska
Highways Agency om underhåll av motorvägar och vägnät.
Verksamheten har omkring 1 200 anställda och intäkterna under den
senaste sex månadersperioden, 1 april till 30 september 2012, var
GBP 80 M, cirka 828 miljoner kronor.
Förvärvet är i linje med Skanskas strategi om att öka den lokala
närvaron i Storbritannien och att utöka sin verksamhet inom
vägarbeten.
– Jag är glad att kunna välkomna den här delen av Atkins verksamhet
till Skanska. Vi arbetar redan tillsammans med Atkins så jag vet att
företagen passar bra ihop, affärsmässigt och kulturellt. Det här stärker
också Skanskas närvaro i regioner där vi redan tar kontrakt och inom
marknaden för vägarbeten i UK i allmänhet, säger Mike Putnam, VD
Skanska UK.
Skanska kommer att konsolidera verksamheten från 1 juni 2013.
Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som
uppgick till omkring 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom
byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.
Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentligprivat samverkan, Private Finance 2 (PF2). Skanska har också inlett
utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Mann, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423246
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, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

