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Ændring i koncernledelsen i MTH GROUP
Vedlagt fremsendes MT Højgaards A/S´ pressemeddelelse af 14. maj 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.
MONBERG & THORSEN A/S
CVR-nr. 12 61 79 17
LEI 529900NA1V21KR5S7498
Ringager 4C 2. th.
2605 Brøndby
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Ændring i koncernledelsen i MTH GROUP
MTH GROUP meddeler, at Arne Becker og Jesper Nordby fratræder som koncerndirektører og udtræder
af koncernledelsen per dags dato.
Adm. koncerndirektør Torben Biilmann siger:
- Vi er i en situation, hvor MT Højgaards konkurrencekraft skal styrkes yderligere, så vi vinder endnu
flere ordrer og hæver indtjeningen med udgangspunkt i programmet ”Fokus 2018”. Ændringen i koncernledelsen sker med det formål at tilpasse ledelsen til denne situation og samtidig positionere os
bedst muligt til at skabe de påkrævede resultater og udvikle MT Højgaard med den fornødne hastighed.
- Jeg vil gerne takke Arne Becker og Jesper Nordby for sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne at have bragt koncernen et nødvendigt skridt fremad i den forandringsproces, vi og branchen i
disse år gennemgår med nye samarbejdsformer og den digitale udvikling.
- Tilpasningen af koncernledelsen ændrer ikke vores fokus på digitalisering, tidlig involvering og et tættere samarbejde mellem byggeriets parter, der sammen med Fokus 2018-programmet skal medvirke til
at løfte koncernens lønsomhed fra og med andet halvår 2018.
Koncernledelsen i MTH GROUP består fremover af adm. koncerndirektør Torben Biilmann, CFO Egil Mølsted Madsen, koncerndirektør Jørgen Nicolajsen og koncerndirektør Helle Bro Krogen.
De tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2018 fastholdes.
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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. mthgroup.
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