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Johan Karlström ny VD och koncernchef för Skanska
Skanska AB:s styrelse har utsett Johan Karlström till ny VD och
koncernchef för Skanska. Han efterträder Stuart Graham, som tidigare
har meddelat styrelsen att han lämnar VD-posten under 2008.
Johan Karlström kommer att tillträda sin befattning den 3 april i
samband med Skanskas årsstämma 2008. Han kommer att vara
baserad på Skanskas koncernkontor i Solna.
– Det är med glädje som vi presenterar vår nya VD idag. Styrelsen
identifierade starka interna kandidater men valde ändå att genomföra
en grundlig extern och intern urvalsprocess för att vi ville försäkra oss
om att rekrytera den bästa möjliga ledaren för bolaget, säger Sverker
Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska.
– Skanskas lönsamhet och finansiella ställning har förbättrats avsevärt
under Stuart Grahams ledning och Skanska står idag starkare än
någonsin. Styrelsen har sökt en efterträdare med lika starka
egenskaper – en person som uppvisar dokumenterat goda resultat,
grundmurade personliga värderingar och goda ledaregenskaper.
Johan Karlström uppfyller alla dessa krav och har dessutom lång
erfarenhet av Skanska och branschen, säger Sverker Martin-Löf.
Johan Karlström är 51 år och har en civilingenjörsexamen. Han
anställdes först i Skanska 1983 och har arbetat i en rad olika
positioner från produktionschef, kalkylchef, projektingenjör, projektchef
till regionchef för Region Norr inom Skanska Sverige.
Efter fem år som VD och koncernchef för installations- och
serviceföretaget BPA (senare Bravida) återkom Johan Karlström till
Skanska 2001 som vice VD och medlem i koncernledningen. I denna
befattning har han varit ansvarig för de nordiska affärsenheterna och
sedan 2004 för de amerikanska byggenheterna. I koncernledningen
har han även ansvarat för Skanskas nya miljöinitiativ, Green
Construction, med syfte att erbjuda kunderna miljöriktiga lösningar.
– Min nya roll blir en spännande utmaning och jag ser fram emot att
arbeta för att leverera enligt de mål vi satt upp för de kommande åren i

Skanska. Vi har ett bra utgångsläge tack vare våra starka värderingar,
den klara strategin som vi håller fast vid och mycket målmedvetna
medarbetare runt om i världen. Jag förväntar mig också stora
möjligheter för Skanska genom det ökande intresset för miljömässigt
hållbara lösningar, säger Johan Karlström, Skanskas blivande VD och
koncernchef.
Stuart Graham kommer att fortsätta sitt arbete i Skanska som
ordförande för bolagets byggenheter i USA, Skanska USA Building
och Skanska USA Civil, och som rådgivare till Skanskas koncernchef
och Skanskas styrelse.
Presskonferens och bakgrundsmaterial
En presskonferens angående den nya VD:n och bokslutsrapporten för
2007 kommer att hållas idag kl 11.00 på IVAs Konferenscenter, Grev
Turegatan 16 i Stockholm. Den nya VD:n presenteras av Sverker
Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB. Bokslutsrapporten
presenteras av VD och koncernchef Stuart Graham och av vice VD,
ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck.
Presskonferensen kan följas per telefon med möjlighet att ställa frågor.
För att delta i konferensen, vänligen registrera er via
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=486718&Conf=153126

Bilder på och ytterligare information om Johan Karlström finns
tillgängligt på www.skanska.com/newceo.
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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 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

