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MT Højgaard A/S tilpasser kapaciteten
Vedlagt fremsendes MT Højgaards A/S´ pressemeddelelse af 30. januar 2018
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 A/S tilpasser kapaciteten
MT Højgaard A/S, der er moderselskab i MTH GROUP, har i dag afskediget
100 funktionærer og nedlagt 60 stillinger i den danske forretning for at tilpasse kapaciteten til den nuværende ordrebeholdning og de forventede opgaver i
2018 og som følge af tre konkrete ordreudfald ultimo 2017.
Adm. Koncerndirektør Torben Biilmann siger i forbindelse med afskedigelserne:
- Vi havde gearet organisationen til et højere aktivitetsniveau end det, vi nu forventer at få i
2018. Derfor har vi overskydende kapacitet, og det gør vi op med for at sikre lønsomheden. Vi
er kede af at skulle sige farvel til en række kompetente og engagerede kollegaer og støtter
dem med at komme godt videre i deres karriere.
Kapacitetstilpasningen påvirker ikke resultatet for 2017. Koncernen fastholder forventningerne
til driftsresultatet uændret på en omsætning lidt højere end tidligere forventet.
Regnskabstal for 2017 og forventninger til 2018 vil blive offentliggjort i koncernens årsrapport
den 22. februar 2018.

Kontakt
Torben Biilmann
Adm. Koncerndirektør
+45 2270 9020

Ann-Louise Elkjær
Kommunikationsdirektør
+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.
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