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NCC får utbetalning från den kollektivavtalade 
sjukförsäkringen AGS 
 

Afa Försäkring har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott 

inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. NCC beräknas få en 

positiv effekt på rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2021 på cirka 160 MSEK 

varav cirka 28 MSEK redovisas i affärsområde Industry och cirka 9 MSEK i 

andra dotterbolag. Återstående cirka 123 MSEK redovisas i koncernen 

under Övrigt och elimineringar. 
 

Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse i juni 2021 beslutade att göra 
en utbetalning till vissa arbetsgivare inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. 
Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i 
sjukförsäkringssystemet 2008, vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för 
Afa Försäkring.   

Utbetalningen sker till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier 
för åren 2004–2008 och som hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020, då 
Svenskt Näringsliv och LO nådde överenskommelsen om utbetalning. Här ingår NCC 
som nu delgivits information om utbetalningens storlek. 

Utbetalningen beräknas ske i oktober 2021.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 

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 4 oktober 2021 kl. 14.40 CEST.  

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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