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MT Højgaard A/S - Enemærke & Petersen valgt til at renovere historisk bebyggelse i
København
Vedlagt fremsendes MT Højgaards A/S´ pressemeddelelse af 8. juni 2017
Monberg & Thorsen A/S har en ejerandel på 46% af MT Højgaard A/S
Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Anders Heine Jensen
på telefon +45 2048 8563.
Meddelelsen er også tilgængelig på www.monthor.dk
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
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Enemærke & Petersen valgt til at renovere historisk bebyggelse i København
Enemærke & Petersen, en dattervirksomhed i MTH GROUP, er af boligselskabet fsb
udpeget som vinder af hovedentreprisen på renoveringen af Lundevænget, der er en
af Københavns første stok-bebyggelser, bygget i 1934. Aftalen har en værdi af 390
mio. kr.
Bebyggelsen nær Ryparken skal renoveres med respekt for bebyggelsens arkitektur
og historie, og boligerne skal moderniseres. Renoveringsprocessen skal bl.a. give
Lundevænget nye vinduer, ny ventilation, nyt tag, efterisolering af gavle, og alle installationer skal udskiftes. Derudover skal køkkener og badeværelser moderniseres,
ligesom der etableres tilgængelighedsboliger og nye 3-værelses lejligheder. Hovedentreprisen indeholder også opførelsen af et nyt fælleshus, hvor Lundevængets beboere
kan mødes i fremtiden.
Hos Enemærke & Petersen er adm. direktør Henrik Mielke begejstret for den nye ordre: ”Vi plejer at sige, at renovering af almene boliger er vores hjerteblod. Så Lundevænget er lidt af en drømmeordre for Enemærke & Petersen, da projektet kombinerer
vores renoveringsfaglighed med vores sociale og dialogprægede tilgang til byggeprocessen.”
475 boliger fordelt på 14 blokke
Lundevænget har i alt 475 boliger, fortrinsvis 2-værelses lejligheder, som er fordelt
på 14 forskellige blokke. Bebyggelsen administreres af boligselskabet fsb, og helhedsplanen for området er skabt af Rambøll, som har leveret både arkitekt- og ingeniørydelser. Kuben Management er genhusningskonsulent.
Kontrakten har en værdi af 390 mio. kr. Efter dagens tildeling indledes nu en standstill periode efterfulgt af de afsluttende kontraktforhandlinger.
Opgaven vil have positiv virkning på MTH GROUP’s omsætning og resultat for 2017 og
frem, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte udmeldinger til
den økonomiske udvikling for 2017.
Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet
med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra forventningerne.
Kontakt:
Henrik Mielke
Adm. direktør, Enemærke & Petersen
Tlf.: +45 4014 7272

Ann-Louise Elkjær
Kommunikationsdirektør, MTH GROUP
Tlf.: +45 2033 8693

MTH GROUP er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Norden og udfører
projekter i Danmark samt fokuserede aktiviteter i udvalgte lande. Koncernen består af virksomhederne MT Højgaard, Enemærke & Petersen, Lindpro, Scandi Byg og Ajos samt de delejede virksomheder Greenland Contractors og Seth. MTH GROUP’s 4.200 medarbejdere har fokus
på produktivitet, bæredygtighed, intelligente løsninger og kvalitet. Koncernen forventer en omsætning på omkring 7,2 mia. kr. i 2017. mth.dk.

