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Niels Fribo udnævnt til ny direktør for NCC 
Property Development Øst 
Niels Fribo er pr. 1. september udnævnt til direktør for NCC Property 
Development Øst med ansvar for udvikling af erhvervsprojekter i 
Øst-danmark. Samtidig styrkes NCC Property Developments samlede 
fokus på salg, idet direktør Michael Zöllner overtager ansvaret for 
organisationens nationale salgsteam, der udvides med flere 
medarbejdere. 
 
Niels Fribo, 48, udnævnes til direktør for at styrke udviklingen og opstarten af nye projekter i Øst, 
og han indtræder samtidig i ledelsesgruppen for NCC Property Development.   

Niels Fribo, 48, har været i NCC i flere omgange, senest som projektudviklingsdirektør i NCC 
Property Development siden 2005. Han startede karrieren som projektudvikler hos Niels 
Thygesen & Co, og har efterfølgende bl.a. udviklet ejendomme for UPS og Keops Development. 
 
Styrkelse af udvikling og salg 
 
- NCC Property Development står i en situation med flere spændende muligheder end 

nogensinde, både inden for udvikling og salg. Skal vi holde momentum, skal vi have det rette 
hold på plads og de rette roller fordelt. Med den nuværende tilpasning er jeg sikker på, at vi 
kan performe på højt niveau og samtidig skabe værdi for vores kunder, siger Marius Møller, 
administrerende direktør, NCC Property Development.  

 
Netop kunderne og salget kommer til at være i fokus, når Michael Zöllner, 46, fra 1. september 
helliger sig dette afgørende område i NCC Property Development. Michael Zöllner kommer i sin 
nye rolle til at få afgørende indflydelse på den fremtidige succes for salget i Danmark. 
 
Til yderligere styrkelse af salget er Henrik Frost Sørensen, 41, ansat som sales executive med base 
på kontoret i Aarhus, og Tonny Eliasson, 49, er ansat som sales executive med base på 
hovedkontoret i Søborg. 
 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Marius Møller, administrerende direktør, NCC Property Development A/S, Telefon 24 88 73 73 
 
 
Alle pressemeddelelser er tilgængelige på ncc.dk/nyheder 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 
af Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 
omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 
Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, 
NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 
ansatte.  
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