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Skanska säljer bostadsprojekt i Köpenhamn, Danmark, för
DKK 880M, cirka 1,1 miljarder kronor
Skanska har sålt bostadsprojektet Ö-huset i Köpenhamn, Danmark, till
Heimstaden Danmark A/S för DKK 880M, cirka 1,1 miljarder kronor.
Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development
Nordic i det andra kvartalet 2017. Tillträdet är planerat till april 2018.
Ö-huset omfattar 300 lägenheter samt en fullt uthyrd närbutik på
markplanet. Totalt omfattar projektet 27 400 kvadratmeter fördelat på fyra
byggnader med ett grönområde mellan husen. Husen har ett centralt läge i
Örestad med centrala Köpenhamn endast några tunnelbanestationer bort.
Projektet genomförs i samarbete med entreprenören Sjælsø Management
ApS. Byggnationen pågår och kommer att slutföras under 2018.
Skanska har för närvarande över 700 bostäder i produktion i Köpenhamn.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i
Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i
Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella
fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling
sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade cirka 10 600 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Nymann-Jørgensen, vd, Skanska A/S, tel +45 21 68 61 02
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
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 cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

