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Tingsrättsdom i asfaltmålet i Sverige
Stockholms tingsrätt har idag avkunnat dom i asfaltmålet i Sverige.
Enligt domen utdöms konkurrensskadeavgifter för alla sju företagen
som varit involverade i målet. För Skanskas del uppgår
konkurrensskadeavgiften till 170 miljoner kronor vilket resulterar i att
en engångskostnad om samma belopp kommer att inkluderas i
Skanskas resultat för det andra kvartalet 2007.
Skanska noterar att tingsrätten har utdömt en väsentligt lägre
konkurrensskadeavgift än vad Konkurrensverket (KKV) yrkat.
Samtidigt delar inte Skanska tingsrättens bedömning i domen och
kommer med största sannolikhet överklaga till marknadsdomstolen.
Ett slutligt beslut kommer att tas efter ingående analys.
- Det är positivt att det här gamla ärendet närmar sig sitt slut. Sedan
tio år är affärsetik och vår uppförandekod kärnvärden i Skanska och
för våra anställda runt om i världen. Vad som förts fram i det här målet
har därför ingenting med dagens Skanska att göra, säger Stuart
Graham, VD och koncernchef i Skanska.
Bakgrunden till målet är att Konkurrensverket (KKV) under 2003
stämde sju företag, däribland NCC, Peab och Skanska, för misstänkt
otillåten prissamverkan och anbudskarteller i den svenska
asfaltbranschen. I korthet har KKV påstått att Skanska i varierande
utsträckning och i samverkan med de andra svaranden deltagit i en
övergripande och sammanhängande kartell avseende produktion och
läggning av asfalt i vissa delar av landet under perioden juli 1993 till
oktober 2001. Skanska har bestridit anklagelserna.
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Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
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 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

