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NCC säljer Road Services Danmark till Mutares 
 

NCC säljer Road Services Danmark till det tyska noterade 
investmentbolaget Mutares (Frankfurt Stock Exchange: MUX). Affären 
beräknas få en marginellt positiv påverkan på resultatet och kassaflödet 
när affären stängs, vilket förväntas ske i det andra kvartalet. 
 
NCC beslutade sälja vägserviceverksamheten Road Services då den har få synergier med 
andra delar av NCC och har haft låg lönsamhet. Däremot har den förutsättningar att 
utvecklas väl med rätt ägare. I juli 2020 såldes den svenska och finska delen av Road 
Services till Mutares, som nu också köper den danska verksamheten.  

– Mutares äger redan verksamheten i Sverige och Finland som drivs under namnet 
Terranor, och vi har nu kommit överens om att de också tar över verksamheten i 
Danmark. Mutares erbjuder en bra plattform för framtida utveckling, säger Kenneth 
Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

NCC Road Services Danmark har ett antal driftsavtal och är specialiserade inom 
områden som sopning, underhåll av vägkanter, skyltar och trafikflöden, 
ogräsbekämpning och platsgjutna kantstenar. Road Services Danmark arbetar 
rikstäckande via sju regionkontor. Verksamheten har cirka 200 anställda. 

Försäljningen genomförs som ett aktieköpsavtal och transaktionen förväntas bli klar 
under det andra kvartalet 2021. Affären förväntas inte kräva något godkännande från 
den danska konkurrensmyndigheten.  

– Vi är stolta över ytterligare en möjlighet att samarbeta med NCC om ett andra förvärv 
inom bara några månader. Vi kan med förtroende säga att vi har gjort ett bra jobb med 
Terranor så här långt. Nu ser vi fram emot att välkomna Road Services Danmark i vår 
portfölj, säger Johannes Laumann, CIO på Mutares.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02 
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Om Mutares Mutares är ett investmentbolag som förvärvar och äger framför allt medelstora bolag med 

förbättringspotential. Bolaget startade sin verksamhet 2008 och har idag cirka 90 medarbetare på sex olika 

kontor i Europa. Mutares är noterat på Frankfurtbörsen. 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 
byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 
utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 
produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 
NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.  
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