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Geir M. Aarstad slutter i Skanska – Petter Eiken tar over
midlertidig
Geir M. Aarstad har valgt å si opp sin stilling som adm. direktør for
Skanska Norge AS. Han blir leder av entreprenørvirksomheten til Al
Rajhi Holdning Group, som er et selskap med base i Saudi Arabia.
Petter Eiken, som er konserndirektør i Skanska AB med ansvar for
blant annet Skanskas virksomhet i Norden, vil i første omgang ta over
den daglige ledelsen av selskapet. Endringen vil tre i kraft fra og med
1. juli.
- Geir har gjort en utmerket jobb som leder for Skanska Norge. I alle
de fem årene han har ledet selskapet har han levert gode resultater,
og i dag er selskapet markedsledende, samt den foretrukne
arbeidsgiveren innen byggebransjen. Jeg ønsker han lykke til i hans
internasjonale karriere, uttaler Petter Eiken.
Geir M. Aarstad ble ansatt i Skanska i 1989, og han har hatt flere
forskjellige stillinger i selskapet, før han i 2004 ble adm. direktør.
Prosessen med å rekruttere ny leder for Skanska Norge AS er i gang.
Både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert.

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene
er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.
Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende
entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle
lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000
ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika.

For ytterligere informasjon, kontakt:
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