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Skanska tecknar hyresavtal för MullenLowe and Mediahubs
huvudkontor i Two Drydock i Boston, USA
Skanska har tecknat ett 11-årigt hyresavtal med Interpublic Groups dotterbolag
MullenLowe and Mediahub för cirka 10 600 kvadratmeter i Two Drydock i Boston, USA.
Media- och pr-byrån som kommer att etablera sitt nya amerikanska huvudkontor i
Skanskas utvecklingsprojekt förväntas flytta in i Two Drydock under det tredje kvartalet
2020. Kontorshuset är nu uthyrt till 72 procent.
Two Drydock kommer att bli ett 13 våningar högt, 21 400 kvadratmeter stort, kontorshus
som innefattar cirka 800 kvadratmeter detaljhandelsytor. Byggnaden, som siktar på att
erhålla certifieringarna LEED Gold och Fitwel, kommer att erbjuda hyresgästerna en
takterrass och bekvämligheter som ett modernt fitnesscenter samt konferens- och
loungeutrymme med panoramautsikt över Bostons hamn och stadens silhuett.
Byggnaden kommer också att rymma cykelgarage och parkeringsplatser.
Skanska inledde konstruktionen av Two Drydock under det andra kvartalet 2018 och
kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.
Sedan 2009 har Skanska investerat mer än USD 2 miljarder, cirka 18 miljarder kronor, i
kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat huvudkontor till Waste Management
Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat
inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella
fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade
cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre
samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa
uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170
miljarder kronor.

