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Förändringar i Skanskas koncernledning och ny 
direktör för affärsenheten Skanska USA Civil 
 
Mike McNally, Executive Vice President på Skanska och ansvarig för 
de amerikanska byggenheterna Skanska USA Civil och Skanska USA 
Building, slutar på Skanska till årsskiftet. Från 1 januari 2015 efterträds 
Mike McNally av Richard Cavallaro, som för närvarande är VD för 
affärsenheten Skanska USA Civil. 
 
Karin Lepasoon, Executive Vice President Skanska, med ansvar för 
strategi och stabsfunktioner inom koncernen, lämnar i dag Skanskas 
Senior Executive Team, SET, av familjeskäl. Karin kommer att 
fortsätta som strategiskt stöd åt Johan Karlström, VD och koncernchef, 
Skanska. 
 
Johan Karlström, VD och koncernchef, kommenterar: 
 
– Mike har bidragit till att utveckla Skanska till ett av de ledande 
byggföretagen i USA. Den amerikanska marknaden står för en stor 
och växande del av Skanska. Vi ser stora möjligheter inom bygg- och 
anläggningsprojekt, inklusive energisektorn och även inom 
utvecklingen av kommersiella fastigheter. 
 
– Karin har haft en central roll i utvecklingen av Skanskas affärsplan 
och den strategi som vi framgångsrikt följer. De koncernstabs-
funktioner Karin ansvarat för, såsom hållbarhet och kommunikation, är 
välkända och respekterade i branschen och har spelat en viktig roll i 
för att positionera Skanska som ett modernt och innovativt företag. 
 
– Jag vill tacka Mike och Karin för deras ovärderliga insatser i arbetet i 
koncernledningen. Båda har haft nyckelroller för att göra Skanska till 
ett av världens ledande projekt och byggföretag. Jag är verkligt stolt 
över att ha haft dem som kollegor och önskar dem båda all lycka i 
deras nästa steg i livet. 
 
Richard Cavallaro efterträds i sin nuvarande roll som VD för 
affärsenheten Skanska USA Civil av Michael Cobelli, som för 
närvarande är Chief Operating Officer och medlem av Skanska USA 
Civils ledningsgrupp. 
 
– Rich har stor erfarenhet av att leda stora organisationer och gedigen 
erfarenhet av att utveckla lönsamma verksamheter. Hans starka 
värderingar, kundorientering och ledaregenskaper gör honom mycket 
lämplig att leda Skanska framöver, och jag välkomnar honom som 

 



medlem av Skanskas koncernledning, säger Johan Karlström, VD och 
koncernchef. 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08 
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99 

 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. 
 
Idag är Skanska 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 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och 
Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 


