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Skanskas VD Stuart Graham lämnar sin post 2008
Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham har meddelat Skanskas
styrelse att han önskar att lämna sin post under 2008 vid ett tillfälle som
styrelsen finner lämpligt. Han kommer att kvarstå som vd och
koncernchef till dess att en efterträdare finns på plats.
Stuart Graham utsågs till VD och koncernchef i Skanska i september
2002 och har suttit i Skanskas koncernledning sedan 1998. Han har varit
anställd i Skanska sedan 1990 då det amerikanska bolaget Sordoni
förvärvades.
– Det har varit mycket stimulerande att få leda ett så framgångsrikt
företag som Skanska. Jag har verkligen uppskattat att få arbeta med alla
professionella och engagerade medarbetare världen över, och jag är stolt
över vad vi har åstadkommit tillsammans, säger Stuart Graham,
Skanskas VD och koncernchef.
– Skanskas lönsamhet och finansiella ställning har förbättrats avsevärt
under Stu’s ledning och Skanska står idag starkare än någonsin. Lika
viktiga är hans framgångar i att implementera Skanskas värderingar och
att öka fokus på ledarskapsutveckling i koncernen. Jag är därför glad att
Stu kommer att fortsätta verka i företaget i någon form av senior
rådgivarroll, säger Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska.
– Styrelsen har redan inlett rekryteringen av en efterträdare och vi söker
efter kandidater såväl internt som externt. Ambitionen är att ha utsett en
efterträdare i början av 2008, säger Sverker Martin-Löf.
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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 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.

