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Scandi Byg skal bygge boliger til flygtninge i Tyskland 

 

 

Vedlagt fremsendes MT Højgaard A/S’ pressemeddelelse af 6. oktober 2015. 

 

Monberg & Thorsen har en ejerandel på 46 % af MT Højgaard A/S. 

 

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Niels Lykke Graugaard på telefon  

3546 8000. 
 

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 

Knud Højgaards Vej 9 

2860 Søborg 

http://www.monthor.dk/
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Scandi Byg skal bygge boliger til flygtninge i Tyskland 

Scandi Byg, et datterselskab i MT Højgaard-koncernen, har indgået kontrakt på omkring 40 

mio. kr. om opførelse af boliger og andre faciliteter til op mod 360 flygtninge i Hamburg-

området. Aftalen omfatter 5.600 m2 modulbyggeri. Modulerne til det nye flygtningecenter vil 

blive fremstillet af Scandi Byg i Løgstør og kørt til Hamburg, hvor montagen og klargøringen 

foregår. 

Kontrakten er indgået med den tyske samarbejdspartner Campus 360, der over de kommende 

fire år forventer at afsætte bygninger med et samlet areal på op til 140.000 m2. Der er ikke 

indgået bindende aftale om produktionen af disse bygninger. 

Scandi Byg har tidligere udført lignende opgaver og har en omfattende erfaring inden for hurtig 

fremstilling og opførelse af bygninger til attraktive priser. I 1990’erne opførte Scandi Byg 

bygninger i Danmark på tilsammen 100.000 m2 til brug for flygtninge fra den daværende 

konflikt i Balkan-området. 

Kontrakten med Campus 360 giver ikke anledning til at ændre ledelsens tidligere offentliggjorte 

forventninger til den økonomiske udvikling i 2015. Forventninger til den fremtidige økonomiske 

udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket medfører, at 

den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede. 

 

Kontakt 

Torben Biilmann Sofie Karen Lindberg 
Adm. koncerndirektør Kommunikationschef  
Tlf. +45 2270 9020 Tlf. +45 2270 9214 
 

MT Højgaard-koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Norden 

og udfører projekter i Danmark, samt fokuserede aktiviteter i særligt udvalgte lande. 

Koncernen består af virksomheden MT Højgaard og en gruppe specialiserede hel- og delejede 

dattervirksomheder. Ydelserne omfatter alle former for projekter inden for bygge- og 

anlægsbranchen. MT Højgaard-koncernens 4.000 medarbejdere har fokus på produktivitet, 

bæredygtighed og kvalitet. Koncernen omsætter for 7 mia. kr. om året. mth.dk 

 


