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Ny VD för Skanska USA Building
Michael McNally har utsetts till VD för den amerikanska husbyggnadsverksamheten Skanska USA Building. Han ersätter omgående
Skanskas vice VD Johan Karlström som varit ansvarig för Skanska
USA Building sedan 2006.
Johan Karlström kommer även fortsättningsvis att vara baserad i USA
och liksom tidigare i Skanskas koncernledning ha det övergripande
ansvaret för de amerikanska verksamheterna.
McNally har 31 års branscherfarenhet och har arbetat inom Skanska
USA Building sedan 1998 där har han ingått i enhetens ledningsgrupp.
- Mike har haft en viktig roll i den omstrukturering som genomförts
inom USA Building de senaste åren. Enheten kan idag uppvisa starkt
förbättrade resultat och stigande marginaler. Tidpunkten är därför rätt
att Mike tar över som VD och Johan fortsätter arbetet med att utveckla
och samordna våra samlade verksamheter i USA, säger Stuart
Graham, Skanskas VD och koncernchef.
Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med
verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och
design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar
för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av
amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning,
elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i
Parsippany, New Jersey, och har ca 3.900 medarbetare. Förra året
uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Tom Crane, Senior Vice President Communication,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

