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Skanska säljer sitt innehav i brasilianskt offentlig-privat
samarbetsprojekt med en vinst om 550 miljoner kronor
Skanska har ingått avtal om att sälja sin 50-procentiga ägarandel i
vattenkraftverket Ponte de Pedra i Brasilien. Försäljningspriset för
aktierna uppgår till cirka en miljard kronor och försäljningsvinsten till
550 miljoner kronor. Köpare är det franskbelgiska energibolaget SuezTractebel som även förvärvar Impregilos 50-procentiga andel.
Köparen övertar samtliga skulder i projektbolaget.
Affären är villkorad av godkännande av berörda myndigheter, vilket
väntas ske i början av 2008, varefter försäljningsvinsten kommer att
inkluderas i Skanskas resultat.
Skanska Infrastructure Development har utvecklat kraftverket i Mato
Grosso som en koncession.
– Projektet är ett bra exempel på styrkan i vårt totala åtagande med
ansvar hela vägen från utveckling och byggande till investering, drift
och förvaltning, vilket skapat en utomordentligt god värdeutveckling.
Detta har också förstärkts av den starka brasilianska marknaden och
efterfrågan på förnyelsebar energi, säger Thomas Alm, vice VD,
Skanska AB och tillförordnad VD för Skanska Infrastructure
Development.
Kraftverket med en kapacitet på 176 MW har varit i drift sedan 2005.
Byggprojektet genomfördes av Skanska Latin America och Impregilo.
Skanska Latin America ansvarar även för drift och underhåll sedan
igångsättningen.
Detta är Skanskas andra försäljning av OPS/PPP-projekt i år. Tidigare
såldes bolagets resterande andel i hamnprojektet i Maputo i
Moçambique med en försäljningsvinst om ca 70 miljoner kronor.
Skanska Infrastructure Development medverkar nu i 14 OPS/PPPprojekt. Det senaste är det brittiska sjukhusprojektet Manor Hospital i
Walsall där finansieringsavtal slöts tidigare i höst.
Skanska Infrastructure Development är inriktat offentlig-privat
samverkan, OPS även kallat PPP, för att möta samhällets behov av

social infrastruktur, t ex sjukhus, skolor och vägar. Enheten medverkar
i hela kedjan från investering och utformning till drift och service.
Skanska ID är verksamt i Storbritannien, Norden, Nord- och
Sydamerika samt i Polen och Tjeckien. Projektportföljens
marknadsvärde uppskattades vid årsskiftet 2006 till 6,3 miljarder
kronor.
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Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

