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Jan Odelstam ny VD för Skanska Kommersiell
Utveckling Norden
Jan Odelstam har utsetts till ny VD för Skanska Kommersiell
Utveckling Norden, Skanskas affärsenhet som utvecklar kontor,
volymhandel och logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland.
Han tillträder omgående och ersätter Anders Kupsu, som liksom
tidigare meddelats kommer att tillträda som VD för fastighetsbolaget
Diligentia den 1 juli.
Jan Odelstam har arbetat i Skanska sedan 1990 i en mängd olika
ledarroller på såväl bygg- som fastighetssidan. Senast har han arbetat
som VD för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvar för Skanskas
kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet.
– Jan Odelstam har gedigen erfarenhet av kommersiell utveckling och
har varit mycket framgångsrik i att utveckla och genomföra
fastighetsprojekt med gott resultat för våra hyresgäster och för
Skanska. Han har också tidigt varit pådrivande i vår satsning på att ta
fram miljöriktiga, gröna fastigheter, säger Johan Karlström, Skanskas
VD och koncernchef.
Ny VD för Skanska Fastigheter Stockholm blir Caroline Arehult. Hon
har arbetat med fastighetsutveckling i 11 år på Skanska, bland annat
som fastighetschef och de senaste åren som uthyrnings- och
marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland.
Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på
strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, kontakta:
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tel 010-448 15 25.
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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 byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

