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Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure
Development
Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure Development
(Skanska ID), den affärsenhet i Skanska som investerar i och
utvecklar infrastrukturprojekt i offentlig-privat samverkan, OPS.
Steve Sams efterträder nuvarande VD Anders Årling den 1 april. Steve
Sams har arbetat som vVD för Skanska ID sedan 2006, varav senaste
året som Europachef. Dessförinnan har han omfattande erfarenhet
från andra ledande positioner inom OPS-sektorn. Han kommer att dela
sin tid mellan Skanska ID:s kontor runt om i världen.
– Vår strategiska inriktning på OPS/PPP, offentlig-privat samverkan,
ligger fast. Vi ser goda möjligheter för framtida expansion inom OPS
och vi ser ett ökande intresse på flera marknader. Steve har rätt
erfarenhet och bakgrund för att kunna utveckla den här verksamheten
vidare, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
Anders Årling har efter 13 år på Skanska bestämt sig för att söka nya
utmaningar utanför koncernen. Han har arbetat i flera olika ledande
befattningar, bland annat som VD för Skanska Financial Services
under sex år och de senaste tre åren som VD för Skanska
Infrastructure Development.
– Anders har haft en viktig roll i att utveckla Skanskas
finansverksamhet till en modern servicefunktion som ger starkt stöd till
affärerna. Under hans tid har också OPS-verksamheten utvecklats
mycket väl vilket har inneburit betydande värdeskapande för Skanska.
Vi önskar honom all lycka med de nya utmaningar han nu tar sig an,
säger Johan Karlström.
Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom
Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP).
Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor,
kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga
sektorn.
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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 projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 52.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick
till 122 miljarder kronor.

