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Skanska säljer sin 50-procentiga andel i motorvägen
Autopista Central med en vinst efter skatt på cirka 5
miljarder kronor
Skanska säljer sin 50-procentiga aktieandel i bolaget som äger
koncessionen för motorvägen Autopista Central som går genom
Chiles huvudstad Santiago. Köpare är Alberta Investment
Management Corporation (AIMCo), en av Kanadas största
institutionella förvaltare som förvaltar bland annat offentligt
pensionskapital åt provinsen Alberta.
Försäljningen genomförs genom att köparen förvärvar Skanskas
svenska holdingbolag som äger den 50-procentiga aktieandelen.
Försäljningsvinsten efter skatt uppgår till cirka 5 miljarder kronor, vilket
motsvarar en vinst om cirka 12 kronor per aktie i Skanska.
Transaktionen kommer att generera ett positivt nettokassaflöde om
cirka 6 miljarder kronor.
Affären är villkorad av godkännande av obligationsgaranten och av
nödvändiga justeringar i finansieringsavtalen. Vidare är affären
villkorad av att dessa godkännanden erhålles inom 9 månader.
Vinsten kommer att redovisas när samtliga villkor har uppfyllts vilket
väntas ske under 2011, dock tidigast under andra kvartalet.
− Affären ger ett mycket gott resultat för Skanska och våra aktieägare.
Investeringen i Autopista Central är Skanskas mest framgångsrika
investering någonsin, säger Johan Karlström, Skanskas VD och
koncernchef.
Skanska Infrastrukturutveckling är ett ledande företag inom OffentligPrivat Samverkan (OPS). Affärsenheten investerar i, utvecklar och
driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i
samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, tel 010-448 88 51.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 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 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

