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Skanska säljer majoriteten av Bank of America Tower i Houston, 
USA, för USD 373 M, cirka 3,5 miljarder kronor 
 
Skanska har sålt en andel om 90 procent av kontorsfastigheten Bank of America Tower i 
Houston, Texas, USA, för USD 373 M, cirka 3,5 miljarder kronor, till ett dotterbolag till 
Beacon Capital Partners. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska USA 
Commercial Development under det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet förväntas också att 
ske under det fjärde kvartalet 2019. 
 
Bank of America Tower består av 72 500 kvadratmeter moderna kontorsutrymmen i 
Houstons centrala affärsdistrikt, med hyresgäster som Bank of America, Waste 
Management, Winston and Strawn, Quantum Energy Partners och Skanska. Byggnaden 
har utomhusytor som inkluderar en restaurang och en matmarknad med sju kockdrivna 
koncept samt en cocktailbar. Hyresgästerna har också tillgång till The Assembly, ett 
modernt konferens- och evenemangscentrum med tre möteslokaler. Byggnaden kommer 
att använda 25 procent mindre energi än motsvarande anläggningar och är 
miljöcertifierad enligt LEED Platinum. 
 
Byggandet av Bank of America Tower påbörjades under det andra kvartalet 2017 och 
avslutades under det andra kvartalet 2019. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat 
inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella 
fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade 
cirka 9 000 anställda i sin verksamhet. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94 
Direktlinje 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. 


