Pressrelease
2016-02-02
Kl 08:00

Skanska bygger Irving Music Factory i Texas, USA, för
cirka 800 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med ARK Group om att bygga Irving Music
Factory i Texas, USA. Kontraktet är värt USD 94 M, cirka 800 miljoner
kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det
första kvartalet 2016.
Skanska kommer att omvandla 16,8 tunnland mark till en destination i
världsklass för underhållning. Anläggningen omfattar en konserthall med
8 000 sittplatser för inom- och utomhusbruk samt sju byggnader om drygt
23 000 kvadratmeter avsedda för underhållning, detaljhandel och
restauranger. Ett kontorstorn om cirka 9 000 kvadratmeter byggs ovanpå
ett garage och projektet omfattar även ett torg samt fyra utomhusscener.
Irving Music Factory har kallats en "allt-i-ett destination” för restauranger
och underhållning för Dallas-Fort Worth. Anläggningen är utformad för att
kunna vara värd för en mängd olika evenemang och festivaler året runt.
Byggnationen beräknas påbörjas i februari 2016 och anläggningen väntas
vara färdigställd i juni 2017.
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 North America
som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA
Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda
städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600
medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Shelby Adams, Communications, Skanska USA, tel: +1 972 281 64 51
Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94
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 60 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014
uppgick till 145 miljarder kronor.

