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Ny vice VD och nya affärsenhetschefer i Skanska
Claes Larsson har utsetts till ny vice VD för Skanska AB. Inom
Skanskas koncernledning ska han ansvara för bolagets enheter för
utveckling av kommersiella fastigheter samt för byggverksamheten i
Polen. Larsson efterträder Johan Bergman som efter 16 år i Skanska
har beslutat sig för att söka nya utmaningar.
På posten som VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden
kommer Larsson att ersättas av Fredrik Wirdenius. Lars Vardheim
efterträder samtidigt Wirdenius som VD för Skanska Kommersiell
Utveckling Europa. Förändringarna sker omgående.
Ron Oakley, VD för Skanska USA Building, har accepterat ett
anställningserbjudande från amerikanska Shaw Group och kommer
därför att lämna Skanska omgående. Johan Karlström kommer att
ersätta honom permanent som VD för Skanska USA Building, och
kommer också att fortsätta som vice VD i Skanska AB och medlem av
Skanskas koncernledning med ansvar för de amerikanska
verksamheterna. Han lämnar över ansvaret för Skanska Czech
Republic, vilket under resten av året tas över av Skanskas VD och
koncernchef Stuart Graham.
– Vi beklagar att Johan Bergman och Ron Oakley har beslutat att
lämna bolaget. Johan har gjort utomordentliga insatser i olika
befattningar och även som uppskattad medlem av koncernledningen.
Ron Oakley har bidragit avsevärt till den positiva utvecklingen av
Skanska USA Building, säger Stuart Graham, VD och koncernchef
Skanska AB.
– Claes Larsson har ett gediget kunnande inom utveckling av
kommersiella fastigheter och har som ledare konsekvent överträffat
resultatmålen. Han är därför det naturliga valet som ny medlem i
koncernledningen. Johan Karlström kommer att kvarstå inom
koncernledningen där han sedan två år ansvarar för de amerikanska
verksamheterna. Han har en dokumenterad förmåga att förbättra
lönsamheten i byggverksamheten.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Gimbe, Informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
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 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

