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NCC har en klar nul-tolerance over for 
kartelsamarbejde og lignende aktiviteter 
 
Det er med stor overraskelse og undren, at vi i går erfarede, at Skou Gruppen – 
som har Dansk Byggeris formand, Martin Skou Heideman, som direktør og 
medejer – er blevet præsenteret for et væsentligt bødeforlæg i den store aktuelle 
kartelsag indenfor byggebranchen. 
 
I NCC ser vi med stor alvor på enhver overtrædelse af konkurrencelovgivningen. 
Sådanne sager er ødelæggende for både samfund og branche, og ofrene for 
kartelsager er hele befolkningen i form af højere priser og en mindre effektiv 
konkurrence. 
 
Vi har derfor naturligvis i NCC en klar nul-tolerance overfor kartelsamarbejde 
og lignende aktiviteter. 
 
Vi har bemærket, at Martin Skou Heideman i dag har meddelt offentligheden, at 
Skou Gruppen ikke er skyldige i det de er anklaget for, og vi respekterer 
naturligvis fuldt ud, at ingen er skyldig, før dommen er faldet. 
 
Vi finder det både naturligt og tilfredsstillende, at Martin Skou Heideman nu 
har besluttet omgående at tage orlov som formand for Dansk Byggeri indtil 
sagen mod Skou Gruppen er tilstrækkeligt belyst, udtaler administrerende 
direktør i NCC Construction Danmark A/S, Klaus Kaae. 
 
NCC i Danmark har siden 2003 gennemført intensiv undervisning i 
konkurrenceret. Mere end 500 medarbejdere har indtil videre gennemført dette 
uddannelsesforløb. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction, telefon 40 35 25 00 
 
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. 

 


