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Johan Karlström slutar som vd för Skanska under 2018
Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att
han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till
årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse.
Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari
2019.
Johan Karlström började på Skanska 1983 och har haft en lång rad olika
roller i företaget: platschef, projektingenjör, projektchef och regionchef.
Han utsågs till vd och koncernchef i april 2008. Innan dess hade han suttit
i koncernledningen sedan 2001 med ansvar för de nordiska enheterna och
sedan för byggenheterna i USA.
– Johan Karlström har mycket framgångsrikt drivit företagets finansiella
och operativa synergier, konsekvent levererat vinst inom
byggverksamheten och växt utvecklingsverksamheterna med mycket
starka resultat. Idag utgör de en betydande del av företagets värde. Johan
är också en utmärkt ledare som varit mycket närvarande i organisationen.
Han har väglett stöttat många i deras karriär i Skanska. Med integritet och
stadig etisk kompass har han lett företaget mot att alltid vara en positiv
kraft i det samhälle där det verkar, säger Hans Biörck, styrelseordförande i
Skanska AB.
– Skanska är ett fantastiskt företag. Det är finansiellt starkt och
värderingsstyrt med fullt av hängivna och kompetenta medarbetare som
levererar projekt i världsklass. Det har verkligen varit en förmån att få vara
en del av det under nästan hela min karriär, säger Johan Karlström,
koncernchef och vd, Skanska AB.
Arbetet med att utse en efterträdare till Johan Karlström pågår och
ambitionen är att den nye vdn ska presenteras kring årsskiftet.
För ytterligare information, kontakta:
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet,
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

