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Dan Ťok efterträder Zdeněk Burda som VD för Skanska
Tjeckien
Skanska Tjeckiens VD, Zdeněk Burda, kommer att lämna sin post i
februari 2008 efter elva år. Han efterträds av Dan Ťok, som idag är
chef för industridelen av det tjeckiska företaget KKCG. Efter att han
lämnat VD-posten kommer Zdeněk Burda att verka som ordförande för
affärsenheten under återstoden av 2008.
Burda har lett Skanskas byggverksamhet i Tjeckien och Slovakien
sedan år 2000 när Skanska köpte det lokala företaget IPS där han var
VD. 2005 blev han utsedd till ”Årets företagsledare” i Tjeckien och
genom åren har han fått flera andra ansedda utmärkelser.
-Vi är mycket tacksamma för det enastående arbete som Zdeněk
Burda har gjort för Skanska. Han har haft en betydande roll i att
utveckla Skanska Tjeckien till ett modernt och framgångsrikt företag
på den tjeckiska marknaden och med en växande verksamhet även i
Slovakien. Hans goda ledarskap har också inspirerat många, även
utanför Skanska, säger Stuart Graham, Skanskas VD och
koncernchef.
Dan Ťok har en gedigen industriell bakgrund och har innehaft ledande
befattningar i de tjeckiska dotterbolagen till ABB, Alstom och RWE. I
sin nuvarande befattning leder han industridivisionen av den tjeckiska
koncernen KKCG.
-Dan Ťok är en modern tjeckisk företagsledare med lång industriell
bakgrund. Kombinerat med hans erfarenhet från internationella företag
är han väl rustad att utveckla Skanska i den här regionen i framtiden,
säger Stuart Graham.
Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag,
omsatte 2006 cirka 11 miljarder kronor. Bolaget har ca 7.000
medarbetare i Tjeckien och Slovakien.
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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 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.

