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Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier
Styrelsen har vid styrelsemöte den 11 april 2013 beslutat att utnyttja
årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor.
Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2014 får
förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och
syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i
Skanskas aktiesparprogram, SEOP(2011-2013).
Styrelsen har även beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande
om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock
längst intill årsstämman 2014 får förvärv ske av högst 2 000 000 aktier
av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa
leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram,
SEOP(2014-2016).
Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Den 11 april hade Skanska 8 181 145 Baktier i eget förvar.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 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 värdepappersmarknaden.
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 57 000 medarbetare på
utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012
uppgick till 132 miljarder kronor.

