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Anders Blomqvist ny chef för Skanskas internrevision
Anders Blomqvist har utsetts till ny internrevisionsdirektör på Skanska.
Han tillträder den 1 september och efterträder då Erik Skoglund som
lämnar Skanska för att bli ansvarig på nordisk nivå på Ernst
& Young för enheten Fraud Investigations and Dispute Services
(FIDS).
Anders Blomqvist är 50 år och kommer senast från försvars- och
säkerhetsföretaget SAAB AB, där han under två år varit ansvarig för
koncernens internrevision. Innan det var han på Gambro AB under tio
år som bland annat koncernredovisningschef, skattechef och
internrevisionschef.
– Jag är glad över att få Anders Blomqvist ombord. Han har en lång
erfarenhet av internrevision och av att arbeta i internationella
organisationer. Skanska har en projektbaserad verksamhet på flera
hemmamarknader. Anders erfarenhet av olika verksamheter på en
internationell marknad kommer att passa utmärkt på Skanska, säger
Peter Wallin, vice VD och ekonomi- och finansdirektör på Skanska AB.
Skanskas internrevision är utformad för att uppfylla de krav som ställs i
den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna
kontrollen. Koncernstaben är direkt underställd styrelsens
revisionskommitté och under ledning av ekonomi- och
finansdirektören.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, vice VD och ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB,
tel 010-448 00 00
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje 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. 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.

