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Skanska investerar cirka 970 miljoner kronor i ny
kontorsfastighet i Washington, DC, USA
Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny
kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför
byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470
miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.
Skanska kommer att utveckla och bygga den nya 11 våningar höga
kontorsbyggnaden, som även kommer att rymma butiksytor och
parkeringsgarage, i området Capitol Riverfront i Washington, DC. Den
totala uthyrningsbara ytan blir cirka 22 000 kvadratmeter. Projektet har
fokus på hållbarhet och siktar mot LEED-certifiering på Guld-nivå.
Byggarbetena inleds senare i sommar och beräknas vara klara under det
fjärde kvartalet 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 10 000
medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Pamela Monastra, Communications, Skanska USA, +1 404 946 7533
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktnummer för media, tel 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.

