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NCC sælger Vejservice Danmark til Arkil A/S 

 

 

 

NCC sælger den danske del af Vejservice divisionen til den danske 

entreprenørvirksomhed Arkil A/S, som overtager hele virksomheden og 

alle ansatte. Handlen har en begrænset positiv effekt på NCC’s resultat. 
 
”Nu tager vi et yderligere konkret skridt i planen om at frasælge hele forretningsområdet 
Vejservice på en ansvarsfuld måde. I kraft af aftalen med Arkil får Vejservice 
forretningen i Danmark de bedste forudsætninger for at udvikle sig,” siger Tomas 
Carlsson, koncernchef i NCC. 
 
”Vi byder medarbejderne i den danske del af NCC Vejservice velkommen hos os i Arkil. 
Sammen kan vi tilbyde vores kunder en større bredde af vejrelaterede ydelser. Vi ved, at 
medarbejderne i Vejservice er professionelle og kompetente, og vi ser frem til at lære 
hinanden bedre at kende,” siger Jørgen Søndergaard, adm. direktør i Arkil. 
 
Handlen gennemføres som en aktiekøbsaftale og overdragelsen af virksomheden ventes 
at kunne ske i tredje kvartal 2020. Transaktionen går nu i en sædvanlig 
anmeldelsesproces hos konkurrencemyndighederne, og de to virksomheder vil, indtil 
dette er afsluttet, fortsætte som hidtil med hver deres separate organisation og branding. 
 
Salget får ingen indflydelse på NCC’s øvrige forretningsområder, herunder NCC Asfalt, 
som fortsat er en del af NCC Industry. 
 
Arbejdet med at forberede salget af Vejservices resterende virksomheder i Sverige, 
Finland og Norge fortsætter. 
 
NCC meddelte i oktober 2018, at det var ambitionen at frasælge Vejservice-divisionen.  
Divisionen har få synergier med andre dele af NCC og har i en årrække haft en lav 
lønsomhed, men forretningen har potentiale for at udvikle sig godt hos de rette ejere. 
Første skridt i planerne gennemførtes allerede i december 2018, da den svenske 
vejsikkerhedsdel med navnet ViaSafe Sweden blev solgt til Ramudden. 
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Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de 

førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på 

rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 
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