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Skanska säljer hotell i Köpenhamn för cirka 920 miljoner
kronor
Skanska har sålt ett hotell i Köpenhamn, Danmark, för DKK 670 M, cirka
920 miljoner kronor. Köpare är City Danmark A/S – ett bolag grundat av
Pareto Securities. Transaktionen kommer att bokföras av Kommersiell
fastighetsutveckling Norden i det fjärde kvartalet 2018. Överlåtelsen av
fastigheten planeras till det första kvartalet 2021.
Hotellet, som har 357 rum, ligger i Scanport, nära Köpenhamns
internationella flygplats och Öresundsbron. Byggnaden är på 25 200
kvadratmeter, av vilka hotell- och konferensytor upptar 19 000 kvadratmeter
och källare och garage 6 200 kvadratmeter. Hotellet ska drivas av Scandic,
som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.
Projektet genomförs i samarbete med KPC København A/S och ska stå
klart i december 2020.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i
Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i
Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella
fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling
sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.
För ytterligare information kontakta:
Peter Nymann-Jørgensen, Managing Director, Skanska A/S, tel +45 21 68 61 02
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, 010-449 31 34
Direktnummer för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. 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 cirka 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

