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MT Højgaard A/S pålagt ansvaret i offshore-sag
Vedlagt fremsendes MT Højgaards A/S´ pressemeddelelse af 3. august 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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MT Højgaard pålagt ansvaret i offshore-sag
Supreme Court i London har i dag truffet endelig afgørelse om, at MT Højgaard er ansvarlig for omkostningerne vedrørende grouted connections på
offshore-projektet Robin Rigg. Som følge af en tidligere foretaget hensættelse
har afgørelsen ikke betydning for MTH GROUPs forventninger til omsætning
og resultat før særlige poster for 2017, men særlige poster vil blive påvirket
af sagsomkostninger til det samlede retsforløb.
Supreme Court i London har i dag afgjort, at MT Højgaard er ansvarlig for omkostninger til reparation af fundamenter til havvindmølleparken Robin Rigg ud for Skotlands vestkyst. Afgørelsen er endelig. I 2007-2009 designede, fremstillede og installerede MT Højgaard fundamenter
til havvindmølleparken Robin Rigg ud for Skotlands vestkyst. Efter parken blev taget i brug,
blev der konstateret svagheder i betonsamlingerne (”grouted connections”) som følge af fejl i
den dengang gældende internationale standard, som var udstedt af DNV.
Mølleparkens bygherre, E.ON Climate and Renewables, hævdede, at MT Højgaard var ansvarlig
og skulle betale erstatning, særligt til udbedring af svaghederne. MT Højgaard afviste kravet
med henvisning til, at den gældende standard var fulgt som krævet af bygherren. Supreme
Court har med sin afgørelse i dag pålagt MT Højgaard ansvaret.
Afgørelsen har ikke betydning for MTH GROUPs forventninger til omsætning og resultat før særlige poster for 2017, men særlige poster vil blive påvirket af sagsomkostninger til det samlede
retsforløb.
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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 GROUPs 4.200 medarbejdere har fokus på
produktivitet, bæredygtighed, intelligente løsninger og kvalitet. Koncernen forventer en omsætning på 7,2 mia. kr. i 2017. mthgroup.dk
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