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Skanska säljer kontorsbyggnaden Nowy Rynek D i Poznan, Polen,
för EUR 121M, cirka 1,3 miljarder kronor
Skanska har sålt kontorsbyggnaden Nowy Rynek D i Poznan, Polen, till Eastnine för
EUR 121M, cirka 1,3 miljarder kronor. Transaktionen kommer att bokföras av
Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det andra kvartalet 2022.
Tillträde sker omgående.
D-byggnaden är en del av Skanskas kontorskomplex Nowy Rynek och har en
uthyrningsbar yta på cirka 39 000 kvadratmeter, varav 96 procent av kontors- och
butiksytorna är uthyrda. Ankarhyresgäst Allegro, det största e-handelsplattformen av
europeiskt ursprung. Kontorsytor har också hyrts ut till hyresgäster med starka,
globala varumärken såsom Rockwool och Arvato.
Byggnaden har tilldelats WELL Health & Safety och Building without Barrierscertifieringar och är det första projektet i Poznan som sökt WELL Core & Shellcertifiering. Den förväntas också certifieras enligt LEED Core & Shell. Byggnationen
slutfördes under det andra kvartalet 2021.
Nowy Rynek är ett kontorskomplex i Poznans centrala affärsdistrikt. När det är
färdigställt kommer det erbjuda en total uthyrningsbar yta om cirka 100 000
kvadratmeter i fem byggnader. Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiellt
utvecklingsprojekt i Poznan. Samtidigt som projektet inkluderar en rad innovativa
lösningar uppförs det med hänsyn till platsens tradition och karaktär.
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Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor
lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största
projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021.
Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med
våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara
lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

