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Ann-Marie Hedbeck ny chefsjurist på Skanska
Ann-Marie Hedbeck har utsetts till ny chefsjurist på Skanska AB från
den 1 juni 2012. Ann-Marie Hedbeck är för närvarande chefsjurist på
Skanska Sverige. Hon har arbetat på Skanska som bolagsjurist sedan
2000 och de senaste två åren som chefsjurist på Skanska Sverige.
Från den 1 april 2012 kommer Ann-Marie Hedbeck att arbeta parallellt
med chefsjuristen Einar Lundgren, som går i avtalspension den 1 juni
2012.
- Ann-Marie Hedbeck har en gedigen erfarenhet, hon är väl insatt i vår
affärsverksamhet och har högt anseende i organisationen. Tack vare
sina goda ledaregenskaper, sin tydlighet, värderingar, laganda och
drivkraft kommer hon att bli en stor tillgång i den fortsatta utvecklingen
av Skanska, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
Ann-Marie Hedbeck efterträder Einar Lundgren som har arbetat 19 år
på Skanska, varav 17 år som chefsjurist på Skanska AB.
- Jag vill rikta ett stort tack till Einar. Under sina år på Skanska har han
genom sin professionalism och pålitlighet varit en ovärderlig tillgång
för såväl styrelsen som koncernen. Einar har också haft en nyckelroll i
att utveckla arbetet med etik inom Skanska och hela byggbranschen,
säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:
Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, Tel: 010 448 88 77
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 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

