Pressmeddelande
2017-12-14
Nr 38/2017

NCC bygger Global Business Gate i Göteborg
NCC har inlett ett partneringsamarbete med Global Business Gate för ett
helt nytt kontorsprojekt vid Masthuggskajen i Göteborg. Uppdraget är
indelat i två faser och det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 900
MSEK.
– Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global
Business Gate ska bli ett innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade
näringslivet och globala specialistföretag som verkar inom internationella affärer. Vi har
arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett samarbete med
en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, vd, Global Business
Gate.
Projektet består av två hus om totalt 40 000 kvadratmeter som ska byggas på en ny
halvö som sträcker sig cirka 100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i centrala
Göteborg. Global Business Gate ägs till hälften var av Elof Hansson Fastigheter och
tjänstepensionsbolaget Alecta och bolaget har tecknat ett partneringavtal med NCC för
projektet. Tillsammans ska parterna lösa uppgiften i ett öppet och lösningsorienterat
samarbete med projektets bästa i fokus.
– Partnering bygger på samma principer som lagsport. Gemensamma mål, tydlig taktik
och ett sammansvetsat lag för bästa möjliga resultat. Global Business Gate är en av de
största satsningarna för näringslivet i Göteborg de kommande åren och det är jätteroligt
att vi fått möjligheten att vara en del av det projektet och driva det som en gemensam
partneringaffär, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Projektet är indelat i två faser där parterna först ska ta fram programhandlingar,
systemhandlingar och en projekttidplan. I den andra fasen sker fortsatt projektering och
byggnation. Global Business Gate förväntas stå klart år 2021.
Projektets totala ordervärde uppskattas till cirka 900 MSEK och förväntas
orderregistreras i september 2018 när parterna tecknar avtal för fas två. Affären
kommer att registreras i affärsområdet NCC Building.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Simonsson, affärschef NCC Building, 070-658 86 78
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, +46 (0)708 84 74 69
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank
Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:00 CET.
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en
omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
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