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NCC omorganiserar för ny tillväxtstrategi  

NCC kommer under hösten att presentera en ny strategi för de 
kommande fem åren som bland annat innebär ett ökat fokus på 
tillväxt i Norden inom bygg och anläggning. Styrelsen i NCC har 
därför beslutat om en ny organisation. Styrelsen har dessutom gett 
ledningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa ett 
självständigt börsnoterat bostadsutvecklingsbolag med 
utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing. 
 
NCC:s nya strategi som sjösätts vid årsskiftet innebär bland annat att NCC ska fokusera 
på lönsam tillväxt med fokus på bygg och anläggning såsom till exempel infrastruktur 
och renovering. Gemensamma arbetssätt, ett NCC och fokus på hållbarhet är andra 
viktiga hörnstenar i den nya strategin.  

– Goda marknadsförutsättningar i Norden innebär att intresset för våra 
hemmamarknader ökar från internationella aktörer och NCC möter idag högt 
specialiserade konkurrenter i anbudsprocesserna. Med de förändringar som nu 
genomförs får NCC en specialiserad nordisk organisation med stark lokal närvaro. Med 
specialisering får vi bättre kraft att utveckla och erbjuda gemensamma koncept och 
lösningar till våra kunder på alla våra marknader, säger Peter Wågström, koncernchef 
för NCC. 

I syfte att öka förutsättningarna för lönsam tillväxt, inför NCC därför från årsskiftet en 
ny organisation där dagens sju affärsområden blir fem. De fyra landsbaserade 
Construction-enheterna delas i två nordiska affärsområden, NCC Infrastructure och 
NCC Building. NCC Roads bildar det nya affärområdet NCC Industry, exklusive 
vägserviceverksamheten som flyttas till NCC Infrastructure. NCC Housing och NCC 
Property Development kvarstår som affärsområden (se bifogat organisationsschema). 

HR, kommunikation och hållbarhet samordnas i en gemensam enhet Corporate 
Relations som ingår i koncernledningen. Inköp är en annan central del av NCC:s 
verksamhet som lyfts upp i koncernledningen. 

Den nya koncernledningen utgörs av koncernchef Peter Wågström, affärsområdeschef 
NCC Building Klaus Kaae (nuvarande affärsområdeschef NCC Construction Denmark), 
affärsområdeschef NCC Infrastructure Svante Hagman (nuvarande affärsområdeschef 
NCC Construction Sweden), affärsområdeschef NCC Industry Jyri Salonen (nuvarande 
affärsområdeschef NCC Roads), affärsområdeschef NCC Housing Joachim Hallengren, 
affärsområdeschef NCC Property Development Carola Lavén, CFO Ann-Sofie 
Danielsson, chefsjurist Håkan Broman, chef Corporate Relations Ann Lindell Saeby och 
chef för Inköp Peter Gjörup. 

Omorganisationen är en satsning för att tillvarata tillväxtmöjligheter. Samordningen av 
affärsområden och koncernfunktioner kan dock innebära att viss övertalighet uppstår. 
NCC uppskattar att kostnaderna förknippade med omorganisationen kommer att uppgå 
till 250 MSEK och huvudsakligen belasta NCC:s resultat i det fjärde kvartalet 2015 och 
det första kvartalet 2016. 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Styrelsen i NCC har även givit ledningen i uppdrag att analysera förutsättningar att 

skapa ett självständigt bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC 

Housing och dela ut det till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea.  

 

NCC har under de senaste åren byggt upp en framgångsrik bostadsutvecklings-

verksamhet, NCC Housing, som 2014 omsatte ca 10 Mdr SEK i åtta länder. Antalet 

bostäder i pågående produktion har ökat från ca 4 500 till ca 8 500 och sysselsatt kapital 

uppgår till drygt 11 miljarder. 

 

Bostadsutveckling är en kapitalintensiv verksamhet mot främst privatkundsmarknaden 

och en uppdelning av NCC skulle skapa större förutsättningar för att ta tillvara de 

tillväxtmöjligheter som NCC ser såväl på bostadsutvecklingsmarknaden som på 

byggmarknaden.  

 

NCC koncernen blir efter en eventuell uppdelning verksamhetsmässigt ett mer fokuserat 

bolag med större möjligheter till specialisering inom viktiga områden.  

 

– Vi undersöker nu om ett självständigt noterat bostadsutvecklingsbolag kan vara till 

fördel för både aktieägare och bolaget, säger Tomas Billing ordförande i NCC. 

 
Styrelsens ambition är att slutföra analysen under hösten och återkomma till 
aktieägarna med mer information i delårsrapporten den 6 november. 

NCC håller en telefonkonferens idag för media och analytiker kl. 10:00.  

För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK) 

eller +1 855 269 26 05 (US), fem minuter före konferensens start. Ange ”NCC”. 

 

NCC:s nya strategi kommer presenteras mer utförligt på bolagets kapitalmarknadsdag i 
Stockholm den 26 november. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Wågström koncernchef NCC 070 527 31 31 

Anna Trane, presschef, NCC 070-884 74 69 

 

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

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2015, kl. 08:00. 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 

Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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