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Inbjudan till press- och telefonkonferens den 6 maj med
presentation av Skanskas tremånadersrapport
Onsdagen den 6 maj rapporterar Skanska resultatet för de tre första
månaderna 2009. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en pressoch telefonkonferens onsdagen den 6 maj kl. 11.00. Den kombinerade
press- och telefonkonferensen för media och analytiker äger rum på
Light Factory, Nordic Light Hotel, Vasaplan 7 i Stockholm.
Johan Karlström, VD och koncernchef samt Hans Biörck, vVD och
ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar
frågor. Efter presskonferensen serveras lättare förtäring.
Svar om deltagande önskas senast tisdagen den 5 maj kl. 12.00 till
marianne.bergstrom@skanska.se.
Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa
frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen registrera er via
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=084520
&Conf=199003
Under sju dagar efter konferensen går det bra att lyssna till en
inspelning på telefonnummer 08-505 203 33, kod 833824.
Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till
enskilda möten med Johan Karlström och Hans Biörck.
Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 4 maj till
agneta.wendelstam@skanska.se.
Frågor angående telefonkonferensen besvaras av Marianne
Bergström, tel 010-448 88 75 eller via mail till
marianne.bergstrom@skanska.se.

Välkommen!
Pontus Winqvist
Direktör, Investor Relations

Karin Lepasoon
Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB,
tel 010-448 88 74

Engelskspråkiga översikter av 2008 i USD och EUR finns nu tillgänglig
på http://www.skanska.com/sv/Finansiellt/Finansiella-rapporter/

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

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. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

