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Skanska säljer PARK49 i Göteborg för 418 miljoner
kronor
Skanska säljer kontorsfastigheten PARK49 i Göteborg för 418 miljoner
kronor, vilket inkluderas i resultatet för Skanska Kommersiell
Utveckling Norden för andra kvartalet. Köpare till fastigheten är
Fastighets AB Balder. Tillträde sker 1 juli 2016. Fastighets AB Balder
kommer samtidigt att flytta sitt kontor till totalt cirka 1 900 kvm på
husets plan två, tre och tio.
Kontorsfastigheten på 7 500 kvm är granne med Gamla Ullevi och
Trädgårdsföreningen. Våren 2016 kommer de första hyresgästerna att
flytta in i PARK49, däribland Västsvenska Handelskammaren, EY
(Ernst & Young), Arkitektbyrån Design, Litigate Advokataktiebolag och
advokatfirman Glimstedt. Skanska förvärvade tomtmarken i augusti
2013 i en bytesaffär med Södra Älvstranden AB.
Kontorshuset har två terrasser tillgängliga året runt som skapar
kontakt med Trädgårdsföreningen och Parkgatans grönska. På
entréplan kommer det att finnas en restaurang med uteservering.
Restaurangen kommer även ha tillgång till takterrassen på plan elva
med panoramautsikt över centrala Göteborg.
– Vi ser väldigt positivt på försäljningen av PARK49 till Fastighets AB
Balder. Vi är stolta över det här profilprojektet med dess spännande
arkitektur och mix av hyresgäster. Att ha möjligheten att utveckla ett
kontorshus i detta centrala läge i Göteborg är unikt i dag. Vi är
övertygade om att både husets hyresgäster och nya ägare kommer att
trivas fantastiskt bra i sina nya lokaler, säger Jonas Karlsson,
Transaktionschef på Skanska Fastigheter Göteborg.
– Läget, hyresgästerna och den klimatsmarta profilbyggnaden som
Skanska uppför gör att PARK49 blir ett mycket intressant
investeringsobjekt, samtidigt som det blir en framtida plats för Balder
att utvecklas vidare i, säger Erik Selin på Fastighets AB Balder.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt
Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter
bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Karlsson, Transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 010-448 44 48
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
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.
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.

