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MT Højgaard-koncernens aktiviteter i Thule forlænges
Vedlagt fremsendes MT Højgaard A/S’ pressemeddelelse af 22. september 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.
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MT Højgaard-koncernens aktiviteter i Thule forlænges
Greenland Contractors I/S, der ejes af MT Højgaard (67%) og det grønlandske selvstyre
(33%), deltog i 2014 i udbuddet af en ny kontrakt om drift og vedligeholdelse på Thule
Air Base i Grønland. Klagemyndigheden i USA (Court of Federal Claims) fastslog i maj
2015, at den virksomhed, som i første omgang vandt udbuddet, ikke kunne tildeles
kontrakten.
Det har den 24. juli 2015 været meldt ud, at parterne forventede at indgå en aftale om en
midlertidig forlængelse.
På den baggrund har Greenland Contractors og U.S. Air Force indgået en kontrakt, der
midlertidigt sikrer drift af Thulebasen. Aftalen strækker sig fra den 1. oktober 2015 og
seks måneder frem med option på forlængelse på yderligere op til et halvt år.
Den midlertidig aftale mellem parterne er indgået på ændrede vilkår, og aftalen giver ikke
anledning til at ændre forventningerne til koncernens økonomiske udvikling.
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MT Højgaard-koncernen 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 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

