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Skanska investerar EUR 20M, cirka 200 miljoner kronor, i den andra
fasen av kontorshuset Port7 i Prag, Tjeckien
Skanska investerar EUR 20M, cirka 200 miljoner kronor, i den andra fasen av det
kommersiella fastighetskomplexet Port7 i Prag, Tjeckien. Fas två består av två
kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 7 900 kvadratmeter.
Den andra fasen består av två kontorsbyggnader, en med fem våningar ovan mark och
den andra sex våningar hög samt med två plan parkeringsgarage under mark.
Investeringen omfattar de två byggnaderna ovan mark. Hela Port7-komplexet omfattar
totalt cirka 35 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler i tre byggnader belägna i
Prag 7 – Holešovice. Butiker, restauranger, caféer samt fitnesscenter kommer att finnas
på bottenplan i byggnaderna.
Projektet omfattar stora offentliga ytor för avkoppling, promenader och möten.
Träningsentusiaster kommer också uppskatta det nyutvecklade området vid floden
Holešovice, med möjligheter till löpning, cykling och kajakpaddling.
Port7 förväntas erhålla både LEED Platinum- och WELL Platinum-certifieringar. Komfort
och mikrobiologisk säkerhet kommer vidare att garanteras av Skanskas Care for Life
Office Concept och WELL Health & Safety Rating.
Byggnationen av den andra etappen påbörjades i november 2021 och är planerad att
slutföras under det andra kvartalet 2023.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför
Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar
kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och
Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med
BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100
anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre
samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500
medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

