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Mats Williamson ny VD för Skanska UK
Mats Williamson har utsetts till ny VD för Skanska UK. Han tillträder
omgående och ersätter David Fison, som valt att lämna Skanska efter
tio år.
Mats Williamson har arbetat i Skanska sedan 1981. Han har bl a varit
projektchef för Öresundsbro-projektet, VD för Skanska International
Projects och sedan 2002 har han varit VD för Skanska Sverige. Under
hans ledning har Skanska Sverige utvecklats starkt, bland annat inom
områden som etik, arbetsmiljö, ledarskap och konkurrenskraft.
Lönsamheten har också förbättrats avsevärt.
Under maj och juni i år har Skanska genomfört en genomgång av
Skanska UK’s byggprojekt inom PPP (offentlig privat samverkan).
Genomgången har resulterat i ytterligare projektnedskrivningar i
Skanska UK och visat på behovet för Skanska UK att förändra en del
interna rutiner som rör PPP-projekt.
– Resultaten för dessa projekt är klart otillfredsställande. Vi kommer
därför att förändra rutinerna i Skanska UK och förändra vårt sätt att
arbeta med denna typ av projekt. Jag är övertygad om att Mats
Williamson med sin gedigna erfarenhet, förmåga att leverera resultat
och starka ledaregenskaper är rätt person att leda utvecklingen av
Skanska UK, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
– Skanska UK kommer att fortsätta att vara en mycket viktig del av
Skanska. Vi ser goda tillväxtmöjligheter i Storbritannien och kommer
att fortsätta att utveckla vår verksamhet i landet. Det är vår övertygelse
att PPP erbjuder goda möjligheter för Skanska, säger Johan
Karlström.
Arbetet med att rekrytera en ny VD för Skanska Sverige har inletts och
Petter Eiken, vice VD i Skanska, verkar som tillförordnad VD tills en
ersättare har utsetts. Petter Eiken kommer även fortsatt att vara
medlem av koncernledningen, med ansvar för Skanskas
byggverksamhet i Sverige, Norge och Finland och Skanskas
bostadsutveckling i Norden.

Skanska UK med ca 5.500 medarbetare hade 2007 intäkter som
uppgick till 17,7 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande
av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska
är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat
samverkan, PFI (Private Finance Initiative).
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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 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

