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Skanska säljer Skanska Installation till Assemblin för cirka
225 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Skanska
Installation till Assemblin. Köpeskillingen uppgår till cirka 225 miljoner
kronor på skuldfri basis. Transaktionen kommer inte att medföra någon
väsentlig resultateffekt.
– Jag vill tacka alla våra fantastiska medarbetare som utvecklat Skanska
Installation till en verksamhet med goda framtidsutsikter. För att ta tillvara
på potentialen fullt ut är det bäst att en ny långsiktig ägare, fullt fokuserad
på installationstjänster, nu tar över stafettpinnen, säger Mats Nyström,
verksamhetsdirektör, Skanska Sverige.
Försäljningen, som sker efter en strategisk översyn, inkluderar hela
Skanska Installations verksamhet, samtliga medarbetare och tillgångar.
Under 2015 hade Skanska Installation cirka 830 anställda. Omsättningen
uppgick till cirka 1,5 miljarder kronor.
– Förvärvet av Skanska Installation innebär att Assemblin inom el, vs och
ventilation får ännu fler skickliga medarbetare som kan möta kundernas
behov och krav över hela landet. Tillsammans bildar vi en mycket stark
organisation med stor utvecklingskraft, säger Lars-Ove Håkansson,
styrelseordförande, Assemblin.
Försäljningen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.
Assemblin, som ägs av Triton, är en komplett installations- och
servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland.
Omsättningen uppgår till drygt 7 miljarder kronor och bolaget har över 5
000 medarbetare på drygt 100 orter i Norden.
Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i
Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom
utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000
medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27
miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Nyström, verksamhetsdirektör, Skanska Sverige AB,
tel: 010-448 13 79
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Assemblin AB, tel 010-475 39 68
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 i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet,
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

