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André Löfgren ny Senior Vice President Investor Relations
på Skanska
André Löfgren har utsetts till Senior Vice President Investor Relations på
Skanska. André efterträder Magnus Persson per den 17 februari och
kommer att rapportera till Peter Wallin, CFO Skanska AB.
– André har haft flera ledande befattningar inom Skanska och har stor
förståelse för vår verksamhet. Han har på ett framgångsrikt sätt också
byggt upp vår verksamhet inom investerarrelationer i USA, säger Peter
Wallin.
André Löfgren har jobbat på Skanska sedan 2002 och har en gedigen
erfarenhet från många olika roller, de senaste fyra åren som Vice
President Investor Relations, varav två år som ansvarig för att upprätta en
IR-funktion i USA för att täcka den nordamerikanska marknaden.
Magnus Persson kommer bli ny CFO för Skanska Sverige. Han tillträder
den 1 maj och kommer att rapportera till Pierre Olofsson, Business Unit
President Skanska Sverige.
– Jag vill tacka Magnus för hans stora insatser genom åren. Magnus har
haft en avgörande roll i framtagandet av vår affärsplan och i att förbättra
vårt arbete med investerarrelationer. Jag är övertygad om att han kommer
att bidra med mycket kunskap på Skanska Sverige, säger Peter Wallin.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94
Direktnummer för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också 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. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015
uppgick till 155 miljarder kronor.

