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Katarina Grönwall blir ny kommunikationsdirektör och
Louise Hallqvist blir ny direktör för Controlling i
Skanska
Katarina Grönwall blir ny kommunikationsdirektör för Skanskakoncernen. Hon har varit informationschef sedan augusti 2009 och
därmed lett det dagliga arbetet med kommunikations- och
varumärkesfrågor i koncernen.
Katarina Grönwall är 42 år och jur kand och har tidigare bland annat
arbetat i tio år på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson,
varav de senaste fem åren som medlem i ledningsgruppen.
Hon tillträder omgående och efterträder Karin Lepasoon.
Karin Lepasoon är vVD och medlem av Skanskas koncernledning.
Hon får nu utökade ansvarsområden i koncernledningen och kommer
att ansvara för strategiutveckling och bli ansvarig för att koordinera
koncernstabernas arbete. Staberna för IT och Hållbarhet kommer
också att rapportera till henne, liksom Skanska-koncernens Green
Business Officer (GBO). Sedan tidigare rapporterar staberna för
Kommunikation, Knowledge Sharing och Investor Relations till Karin
Lepasoon.
Samtidigt har Louise Hallqvist utsetts till ny direktör för Controlling i
Skanska-koncernen. Hon tillträder 1 mars och ersätter Anders Lilja,
som blir ny CFO för affärsenheten Skanska Sverige. Hon rapporterar
till Skanskas Ekonomi- och finansdirektör, Hans Biörck.
Louise Hallqvist är 43 år och har det senaste året arbetat som
controller i Skanska. Hon har arbetat på Skanska sedan 2006 och har
tidigare bland annat arbetat i tolv år på olika positioner inom ABB
Financial Services. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms
Universitet.
– Katarina och Louise har båda på kort tid bidragit till att utveckla
kommunikationen och styrningen av Skanska. De har en viktig uppgift
framöver att ytterligare stärka vårt varumärke och att säkerställa att vi
genomför våra projekt på bästa sätt, säger Johan Karlström, Skanskas
VD och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448
88 77.
Louise Hallqvist, direktör, Controlling, Skanska AB, tel 010-448 24 22.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38.
Direktnummer för media: 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.
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 52.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick
till 122 miljarder kronor.

