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Rapport från Skanskas årsstämma
Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande
beslut:
Utdelningen för 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till
6,25 kronor per aktie, varav ordinarie utdelning 5,25 kronor samt en
extrautdelning om 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen är den 16 april 2010. Föregående år var utdelningen 5,25
kronor.
Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Stuart E. Graham, Finn
Johnsson, Johan Karlström, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och
Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes
Josephine Rydberg-Dumont och Charlotte Strömberg. Bengt Kjell
hade avböjt omval.
Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.
Josephine Rydberg-Dumont är civilekonom från Handelshögskolan i
Göteborg och MBA från University of San Francisco. Hon har i 24 år
varit verksam på ledande positioner inom IKEA-koncernen. Josephine
Rydberg-Dumont är styrelseledamot i Cederroth Intressenter AB och i
Skanska Bostadsutveckling Norden AB.
Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Hon har haft ledande befattningar hos Alfred Berg, ABN
AMRO och Carnegie Investment Bank AB. Charlotte Strömberg är
idag VD för fastighetskonsulten Jones Lang LaSalle Holding AB med
ansvar för Norden. Hon är även styrelseledamot i Fjärde AP-fonden,
Gant Company AB samt Intrum Justitia AB.
Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma förvärva högst 4.500.000 egna B-aktier.
Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det
långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP, som beslutades vid den
extra bolagsstämman i november 2007.
Vid årsstämman antogs även styrelsens förslag till förlängning av det
långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP, för koncernens samtliga

permanent anställda för perioden 2011-2013. Stämman bemyndigade
styrelsen att återköpa högst 4.500.000 egna B-aktier fram till nästa
årsstämma för leverans av aktier till deltagarna i det nya programmet.
Vidare beslöt stämman att godkänna överlåtelse av högst 11.210.000
Skanska B-aktier till deltagarna i programmet.
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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 projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har
idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

