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Meddelelse nr. 12, 2018

Mulighederne for fusion af Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S under-
søges

Vedlagt offentliggøres meddelelse fra de to moderfonde, Knud Højgaards Fond og Einar og Meta
Thorsens Fond, der har besluttet at sondere muligheden for at fusionere de to holdingselskaber Høj-
gaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S.

Søren Bjerre-Nielsen, formand for bestyrelsen i MT Højgaard A/S, udtrykker stor tilfredshed med
fondenes udmelding:

- Fusionen vil medføre en enkel, effektiv og transparent koncernstruktur, ligesom fusionen vil skabe
afklaring omkring MT Højgaards ejerforhold. Beslutningen er udtryk for fondenes langsigtede enga-
gement i MT Højgaard, og med den forventede likviditetstilførsel får vi ro til at gennemføre det nød-
vendige fokus på at eliminere tabsgivende projekter og skabe varige forbedringer af drift og indtje-
ning i MTH GROUP.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand for Monberg & Thor-
sen Anders Heine Jensen på telefon +45 2048 8563 eller bestyrelsesformand for Ejnar og Meta Thor-
sens Fond Christine Thorsen på telefon +45 3165 3070.

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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Knud Højgaards Fond Ejnar og Meta Thorsens Fond

Meddelelse 16. august 2018

Genoptagelse af forhandlingerne om fusion af Højgaard Holding A/S
og Monberg & Thorsen A/S

Knud Højgaards Fond og Ejnar og Meta Thorsens Fond har besluttet at
genoptage forhandlinger om en fusion af de to ovennævnte, børsnoterede
selskaber  med  Højgaard  Holding  A/S  som  det  fortsættende  selskab.  Det  er
målsætningen, at en fusion vil kunne behandles på selskabernes ordinære
generalforsamlinger i 2019.

De to fonde forsøgte i 2016 forgæves at nå til enighed om en fusion, men det er
nu opfattelsen, at der mellem fondene kan skabes den fornødne konsensus. En
række detaljerede forhold skal endnu afdækkes og løsninger på visse tekniske
og øvrige forhold findes, før det kan konstateres, om der er grundlag for at
gennemføre en fusion. En eventuel gennemførelse vil endvidere kræve en
række myndighedsgodkendelser.

Fondene ser sig som langsigtede aktionærer i et sådant fusioneret selskab og
forventer i samarbejde med selskabets ledelse at medvirke til at understøtte
dets konkurrencekraft. Knud Højgaards Fond vil endvidere – uafhængigt af den
planlagte fusion – tilbyde at tilføre op til 250 mio. kr. i likviditet til MT
Højgaard A/S. En sådan likviditetstilførsel vil formentlig kræve
fondsmyndighedens godkendelse.

Med venlig hilsen
Ejnar og Meta Thorsens Fond Knud Højgaards Fond
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