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Staffan Haglind ny Green Business Officer på Skanska
Staffan Haglind har utsetts till ny Green Business Officer på Skanska.
Enheten för gröna affärer inrättades 2009 för att stärka koncernens
verksamheter inom grönt byggande runt om i världen. Enheten följer
utvecklingen på den gröna marknaden och kommersialiserar teknik,
lösningar och affärsmodeller inom Skanska för att möta kundernas
efterfrågan.
- Marknaden för gröna lösningar växer snabbt och att vara ett grönt
bygg och projektutvecklingsföretag är helt klart en konkurrensfördel.
Marknaden utvecklas snabbt och vi har bestämt oss för att förbli det
ledande företaget inom grönt byggande och erbjuda de bästa
lösningarna för våra kunder, säger Johan Karlström, Skanskas VD och
koncernchef.
Staffan Haglind efterträder Cecilia Fasth, som kommer att fortsätta
som vice VD för Skanska UK med ansvar för grönt byggande och
renovering. Staffan tillträder tjänsten som Green Business Officer den
1 januari, men fram till 1 april kommer han att ha andra åtaganden
inom Skanska. Staffan Haglind har arbetat som vd för Skanska
Kommersiell Utveckling i Öresundsregionen.
- Staffan har ett starkt kundfokus, samtidigt som han är analytisk och
har förmågan att skapa de långsiktiga strategier som krävs för att
Skanska ska förbli ledande inom gröna affärer, säger Johan Karlström,
Skanskas VD och koncernchef.
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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.

