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Skanska säljer sin investering i motorvägen M25 i London,
Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor
Skanska har tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i
motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor.
Köparen, Edge Orbital Holdings Limited, är ett konsortium bestående av
institutionella investerare sammansatt av rådgivaren Macquarie Capital
(Europe) Limited. Transaktionen förväntas bokföras av Skanska
Infrastructure Development under det första kvartalet 2017.
Skanska säljer sin 40-procentiga ägarandel i Connect Plus, som driver
koncessionen av ringleden M25 som sträcker sig runt nästan hela London.
Connect Plus aktieägare består utöver Skanska av Balfour Beatty, Atkins
och Egis. Projektet har genomförts i Offentlig-Privat Samverkan (OPS).
Genomförandet av affären är bland annat villkorat av att tillstånd erhålls
från Highways England Company Limited. Den slutliga köpesumman kan
komma att justeras till följd av vissa fastställda villkor. Försäljningen väntas
vara slutförd i början av 2017.
Skanska kommer att meddela det slutliga försäljningspriset och bekräfta
den förväntade försäljningen i samband med slutförandet och betalningen
av transaktionen.
Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig
privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten
investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och
annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:
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.

