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Skanska investerar EUR 65 M, cirka 680 miljoner kronor, i 
tredje kontorsbyggnaden i projekt i Poznan, Polen 
 
Skanska investerar EUR 65 M, cirka 680 miljoner kronor i den tredje 
kontorsbyggnaden i Nowy Rynek, ett kommersiellt fastighetsprojekt, i 
Poznan, Polen. Investeringen avser den tredje kontorsbyggnaden samt 
parkeringsgarage för både den tredje och fjärde byggnaden. 
Byggkontraktet är värt PLN 142 M, cirka 340 miljoner kronor, vilket kommer 
att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2019. 
 
Det 14 våningar höga kontorshuset kommer att få en total uthyrningsbar yta 
på cirka 27 000 kvadratmeter. Det är registrerat för att certifieras enligt 
WELL, och väntas få certifikaten LEED Gold samt Building without Barriers 
för sin tillgängliga design, inkluderande för personer med funktionshinder. 
 
Byggnadsarbetena startade i slutet av april. Kontorshuset är planerat att 
vara färdigställt under andra kvartalet 2021. 
 
Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiella utvecklingsprojekt i Poznan, 
med en total uthyrningsbar yta på cirka 100 000 kvadratmeter. Komplexet 
ligger i stadens centrala affärsdistrikt och skapar ett nytt kvarter i Poznan. 
Skanska sålde den första byggnaden i Nowy Rynek till Franklin Templeton 
Investments. Den andra byggnaden är nästan fullt uthyrd. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i 
Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt 
infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. 
Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i 
Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är 
aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 
2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktnummer 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. 


