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Ledarskifte i NCC  

 
Styrelsen i NCC har beslutat om att skifta koncernchef i syfte att öka fokus på 

bygg- och anläggningsverksamheten. Rekrytering av ny koncernchef startar 

omedelbart. Håkan Broman, sedan många år chefsjurist på NCC, går in som 

tillförordnad koncernchef från den 30 oktober till dess att en ny koncernchef är på 

plats. 

 
– Många delar av NCC går bra och utvecklas väl. Jag tänker på den svenska 
delen inom affärsområdena Building och Infrastructure samt NCC Industry och 
NCC Property Development. Men helheten har inte utvecklats som den borde. 
Styrelsen anser att NCC behöver en ny kraft för att vända utvecklingen i bygg- 
och anläggningsverksamheten, säger Tomas Billing styrelseordförande i NCC. 
 
Styrelsen har därför beslutat att Peter Wågström slutar som koncernchef. Till 
dess att en ny permanent koncernchef har tillträtt kommer Håkan Broman, 
nuvarande chefsjurist och medlem i koncernledningen, att vara tillförordnad 
koncernchef. Håkan Broman har arbetat 18 år i NCC och är bolagets chefsjurist 
sedan nio år tillbaka. Håkan har gedigen kunskap om bygg- och 
anläggningsaffären genom sina tidigare arbeten inom NCC på många 
marknader.  
 
Tomas Billing, bolagets styrelseordförande sedan 16 år tillbaka, kommer att 
arbeta halvtid på NCC för att stötta koncernledningen. 
 
– Även om själva situationen är tråkig så ser jag fram emot arbetet som  
tf koncernchef. Jag vet att vi på NCC kan så mycket mer än det vi visat den 
senaste tiden. Jag kommer att ha hundraprocentigt fokus på verksamheten och 
arbeta med att öka lönsamheten, säger Håkan Broman, tf koncernchef, NCC. 
 
– Jag och övriga i styrelsen är mycket glada och tacksamma att vi har en person 
som Håkan Broman. Håkan har alltid stort fokus på affären, kan NCC utan och 
innan och har ett mycket gott omdöme, säger Tomas Billing. 
 
För ett och ett halvt år sedan genomförde NCC en uppdelning där Bonava 
delades ut till NCC:s aktieägare. Börsintroduktionen av Bonava blev en succé. 
Men tyvärr har NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet inte utvecklats på det 
sätt som styrelsen önskar de senaste åren. Det är främst i NCC Infrastructure, 
men också i delar av NCC Building, som lönsamheten är svag.  
 
 
De senaste åren har NCC haft stora projektnedskrivningar i dessa verksamheter. 
Och omsättningen har inte ökat trots att orderingången varit mycket god. 
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Rörelsemarginalen i bygg- och anläggningsverksamheten är på rullande 
tolvmånadersbasis bara 1,5 %.  
 
Styrelsen anser att det arbete som idag pågår inom affärsområdena 
Infrastructure och Building är steg i rätt riktning, men att det behövs ytterligare 
fokus.  
 
– Peter Wågström har varit koncernchef i NCC under sex år. Under denna tid 
har NCC:s aktie utvecklats bland det bästa i branschen. Peter var under ett antal 
år ansvarig för att bygga upp affärsområdet Housing, som sedan namnändrades 
till Bonava och delades framgångsrikt ut till aktieägarna för ett och ett halvt år 
sedan. Jag tackar Peter Wågström för åren på NCC och önskar honom all lycka i 
framtiden, säger Tomas Billing. 
 
– Jag har haft 13 fantastiska år på NCC, först på fastighetsutvecklingsaffären, 
sedan på bostadutvecklingsaffären Housing och nu senast som koncernchef. Jag 
är besviken över styrelsens beslut, men respekterar det självklart. Och jag är 
naturligtvis besviken över NCC:s resultatutveckling i delar av bygg- och 
anläggningsverksamheten de senaste åren, säger Peter Wågström. 
 
En telefonkonferens kommer att hållas idag, måndag den 30 oktober, kl. 09.30. 
NCC:s styrelseordförande Tomas Billing, tf koncernchef Håkan Broman och 
CFO Mattias Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i 
telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 
(UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 211 971 900 86 (DE). 
 
 
 
Vid frågor vänligen kontakta: 
Tomas Billing, styrelseordförande, +46 8 585 522 62 

Håkan Broman, tf koncernchef, + 46 8 585 522 62 
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, + 46 708 84 74 69 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank  

 

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:00.00 CET.  

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr 

SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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