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Don Fusco ny Business Unit President för Skanska
USA Civil
Don Fusco har utsetts till Business Unit President for Skanska USA Civil, med omedelbar
verkan. Don Fusco sitter i ledningsgruppen för Skanska USA Civil och har varit Chief
Operating Officer för västra regionen sedan 2015, med ansvar för all verksamhet i
delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington.
Don Fusco har arbetat 29 år i byggbranschen och 16 år för Skanska. Under sin tid i
Skanska har Fusco övervakat några av Skanskas viktigaste och mest komplexa projekt, till
exempel Second Avenue Subway och No. 7 Line Expansions i New York City. Don Fusco
efterträder Richard Cavallaro.
"Don Fusco är en erfaren och beprövad ledare, som inte är rädd för att utmana
konventioner. Hans affärsmässighet är en tillgång i en mycket konkurrensutsatt miljö. Jag
vill också tacka Richard Cavallaro, vars många år av engagerat arbete har tagit Skanska
till en stark position på den amerikanska marknaden ", säger Richard Kennedy, vice vd i
Skanska koncernen.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat
inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat
samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte
59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, 010-449 31 34
Direktnummer för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i
urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska
konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper
både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

