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Kenneth Nilsson ny Business Unit President för
Skanska Finland
Kenneth Nilsson har utsetts till ny Business Unit President för Skanska
Finland. Han tillträder sin befattning från den 1 november och kommer
att vara stationerad i Helsingfors.
Kenneth Nilsson arbetar idag som vice VD Skanska Sverige med
ansvar för väg och anläggning. Han har arbetat på Skanska i 25 år,
under vilka han haft sin nuvarande roll de senaste nio åren. Kenneth
Nilsson har en gedigen och omfattande erfarenhet från olika typer av
anläggningsarbeten.
– Kenneth Nilsson har under många år lett en lång rad lönsamma
projekt och har stor erfarenhet av att leda stora organisationer. Hans
kunskaper kommer att vara särskilt värdefulla när Skanska Finland
ska fokusera på anläggningsverksamheten, genom bland annat
förvärvet av anläggningsföretaget Soraset Yhtiöt, säger Johan
Karlström, VD och koncernchef för Skanska AB.
Kenneth Nilsson efterträder Juha Hetemäki som varit Business Unit
President för Skanska Finland de senaste 7 åren.
– Juha Hetemäki är en respekterad och uppskattad ledare som varit
central i utvecklingen av Skanska Finland till en av de ledande
aktörerna på de finska och estniska marknaderna. Han har också varit
mycket engagerad i samarbetet över gränserna och jag ser fram emot
att fortsätta samarbeta med Juha inom Skanska, säger Johan
Karlström.
Kenneth Nilsson kommer att efterträdas av Patrik Larsson, idag
regionchef inom Anläggning på Skanska Sverige.
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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 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

