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Punkt 1-4: Foreslås behandlet under ét

1. Bestyrelsens beretning for MTHH’s virksomhed i 2020

2. Forelæggelse af MTHH’s reviderede årsrapport for 2020 til godkendelse

3. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold 

til den godkendte årsrapport
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Punkt 1: Bestyrelsens beretning

· Bestyrelsens beretning v/Carsten Dilling, formand for bestyrelsen

· Udviklingen i 2020 og forventninger til 2021 v/Martin Solberg, CFO

· Strategi: Bæredygtig >22 v/Morten Hansen, adm. direktør og koncernchef
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Første hele år med ny koncernstruktur

· Ét børsnoteret selskab – MT Højgaard Holding

· Én ledelse – enkel og effektiv ledelsesstruktur

· Korte beslutningsgange

· Lavere omkostninger

· Større gennemsigtighed

· Styrket økonomisk fundament
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Ny koncernstrategi viser resultater
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Optimering af portefølje

2020 

· Salg af Lindpro (DK) for 265 mio. kr. 

· Salg af Ajos’ hejsaktiviteter (DK) for 28 mio. kr. 

· Køb af MATU (GL) for 28 mio. kr.  

2021 

· Køb af Raunstrup (DK) for 73 mio. kr. (enterprise

value)  

· Køb af 80% af RTS Contractors (FO)  
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Genopretning og stabilisering af driften i 
MT Højgaard Danmark A/S

· Fortsat oprydning 

· Ny ledelse, ny organisering, ny strategi

· Stærk og sund ordrebog

· Store, faseopdelte kontrakter med bl.a. DSB og 

Region Hovedstaden

· Stabilisering af driften i 2021

Ny ledelse: Carsten Lund, CEO 

og Søren Wulff, CFO
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Øvrige selskaber: Resultater som forventet

Scandi Byg opfører DGNB Guld og Svanemærkede  

studieboliger for PensionDanmark og Boligfonden DTU. 

Enemærke & Petersen renoverer boliger på 

Bellahøj i Brønshøj for boligselskabet KAB. 
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2020: Forventninger nået, stærk ordrebog

8,2

Ordrebeholdning ultimo 2020

mia. kr.

i 20202,2%

Overskudsgrad før særlige poster 2020

6,6 mia. kr.

i 20191,4%
Overskudsgrad før særlige poster 2019 Ordrebeholdning ultimo 2020

MT Højgaard Danmark: Havnebad for Vand-

kulturhuset Papirøen. 

Enemærke & Petersen: Partnerskab med 

Civica. Opgaver for ~3 mia. kr. med team LIVA. 
Tal for MT Højgaard-koncernen. Sammenligningstal justeret for salget af Lindpro A/S.
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Ændringer i bestyrelsen
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Forventninger 2021: Tocifret vækst i omsætning/indtjening
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Fortsat fokus på værdiskabelse

Fokus på at skabe værdi for alle aktionærer

Udbyttepolitik

· Ved 20-30% soliditet tilstræbes udbetaling på 25-

30% af årets resultat

· Ved >30% soliditet tilstræbes udbetaling på >50% 

af årets resultat

Afhængig af gæld, likviditetsbehov, investeringer 

mv.
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· Præsentation af regnskabet v. 

Martin Solberg

· Strategisk opdatering v. Morten 

Hansen

Landssygehuset i Torshavn

MT Højgaard International



129

Driftsresultat før særlige poster

mio. kr.

i 2020

89 mio. kr.

i 2019*

2020: Bedre indtjening i omstillingsåret  

5.951

Omsætning

mio. kr.

i 2020

6.206 mia. kr.

i 2019*

 Omsætning og driftsresultat levede op til de udmeldte forventninger 

 Omsætning faldt 4% efter lavere aktivitet i Enemærke & Petersen i 1. halvår og mindre Covid-19-effekter 

 Højere bruttomargin, lavere omkostninger efter besparelser på stabs- og støttefunktioner 

87
mio. kr.

i 2020

12 mio. kr.

i 2019*

MT Højgaard-koncernen MT Højgaard Holding-koncernen

Sammenligningstal justeret for salget af Lindpro A/S. 
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 Øget kvalitet i tilbudsgivning, forbedringer af konkurrencekraft  

 God vækst i ordrebøgerne hos Enemærke & Petersen, Ajos, MT Højgaard Danmark og MT Højgaard International 

 Vundne, men endnu ikke kontraherede projekter for ~2,5 mia. kr., især i MT Højgaard Danmark 

8,2

Ordrebeholdning

mia. kr.

i 2020

6,6 mia. kr.

i 2019

God ordreindgang og sundere ordrebog

7,5

Ordreindgang

mia. kr.

i 2020

6,3 mia. kr.

i 2019

Tal for MT Højgaard-koncernen. Sammenligningstal justeret for salget af Lindpro A/S.
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Store ordrer og samarbejdsaftaler siden 1. oktober 2020 

MT Højgaard Danmark: Havnebad for Vand-

kulturhuset Papirøen. Faseopdelt. Beløb uoplyst.. 

MT Højgaard Danmark: Værksteder for DSB. 

Faseopdelt. Potentiel værdi: 1,6 mia. kr. 

Enemærke & Petersen: Partnerskab med 

Civica. Opgaver for ~3 mia. kr. med team LIVA. 

MT Højgaard International: 3 bygninger til Nuuks 

nye internationale lufthavn. Beløb uoplyst. 

Enemærke & Petersen: Renovering af Bellahøj 

i Brønshøj for boligselskabet KAB. 325 mio. kr.  
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God ordreindgang, lavere indtjening i MT Højgaard-enheder  

-7% -45 mio. kr. (-26m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster

· Oprydning præger som ventet resultater   

· Ny strategisk platform og organisation  

· Nedskrivninger på igangværende projekter  

· Ordrebeholdning steg 6% til 3,2 mia. kr.  

41%

+5% 13 mio. kr. (37m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster

· God aktivitet i Grønland og på Færøerne   

· Andre markeder påvirket af Covid-19 

· Resultat tynget af tvistsager, Seth og broprojekt

· Ordrebeholdning steg 18% til 1,1 mia. kr.

11%

· Timing af afleveringer påvirker resultater 

· Værdi af grundbank øget til 515 mio. kr.  

· Ledelsesændring i september 

· Partnerskaber og samarbejder

4%

-36% 12 mio. kr. (18m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster
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Højere aktivitet i 2. halvår 

-12% 18 mio. kr. (23m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster

· Lavere aktivitet pga. Covid-19-udskydelser

· Forsinkelser, flytning og forlig påvirker resultat

· Svanemærkede pavillonbygninger 

· Ordrebeholdning steg 18% til 260 mio. kr.

-10% 97 mio. kr. (133m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster

+49% 17 mio. kr. (12m)
Omsætning Driftsresultat før særlige poster

· Pæn vækst i 2. halvår efter dyk i 1. halvår  

· God aktivitet i strategiske partnerskaber

· Position inden for renovering konsolideret

· Ordrebeholdning steg 46% til 3,7 mia. kr.   

· Høj aktivitet inden for familie- og studieboliger

· Samarbejdsaftale med PensionDanmark

· Ledelsesændring i november

· Ordrebeholdning faldt 17% til 309 mio. kr. 

33%
8% 4%

19



Driftsresultat før særlige poster 

og PPA-afskrivninger

Forventninger til 2021  

~6,8

Omsætning

mia. kr.

i 2021

5,9 mia. kr.

i 2020

 13% omsætningsvækst: solid ordrebeholdning og lovende pipeline, begrænsede Covid-19 effekter 

 Tilkøb af Raunstrup og RTS Contractors 

 Størst forbedring i H2 med stigende omsætning, bedre kapacitetsudnyttelse og højere margin

~160 mio. kr.

i 2021

124 mio. kr.

i 2020
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Covid-19:
Mindre påvirkning end i 
andre brancher
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2018* 2019 2020 2021E 2022E

4 %

Bæredygtighed Innovation Processer Samarbejde Medarbejdere

Vi fortsætter den langsigtede, bæredygtige udvikling 

*2018 omfatter MT Højgaard-

koncernen. Øvrige år omfatter 

MT Højgaard Holding koncernen.

Skridt for skridt mod en overskudsgrad på 4%

før særlige poster og PPA-afskrivninger
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Fem strategiske fokusområder

Bæredygtighed Innovation Processer Samarbejde Medarbejdere
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Samarbejde og partnerskaber

MT Højgaard indgår partnerskabsaftale med DSB, 

september 2020

Enemærke & Petersen indgår partnerskabsaftale  

med Civica, januar 2021

MT Højgaard indgår partnerskab med Region 

Hovedstaden, marts 2021 
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Stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger

4 hovedtemaer i ny bæredygtighedsstrategi
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Positivt marked giver tro på fremtiden
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Enemærke & Petersen fremtidssikrer og totalrenoverer 587 

almene boliger i Højstrupparken i Odense for FAB. 

Scandi Byg opfører DGNB Guld og Svanemærkede  

studieboliger for PensionDanmark og Boligfonden DTU. 

MT Højgaard Projektudvikling og AAB samarbejder 

om at etablere op til 2.500 nye andelsboliger.  

Øget efterspørgsel inden 

for renovering og nybyg

Samarbejder, partnerskaber og 

tidlig involvering

Stigende interesse for 

bæredygtighed
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Tak for ordet
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Punkt 3: Fremlæggelse og vejledende afstemning om 
vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten fremsættes til vejledende 

afstemning på generalforsamlingen i overensstemmelse 

med selskabslovens § 139b. 

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til 

gode til MT Højgaard Holdings bestyrelse og direktion 

for regnskabsåret 2020.
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Punkt 4: Overskudsdisponering

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold 

til den godkendte årsrapport

· Årets overskud til disponering efter skat: 100,4 mio. kr. (2019: 60,8 mio. kr.)

· Det samlede beløb på 100,4 mio. kr. foreslås overført til næste år
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Debat, jf. punkt 1-4
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Punkt 1-4: Godkendelse

· Bestyrelsens beretning

· Årsrapport for 2020

· Vederlagsrapporten

· Overskudsdisponering
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Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Punkt 5.1: Forslag om ændring af MTHH’s vedtægter.

Punkt 5.2: Forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning

Vedtages forslagene, konsekvensrettes nummereringen af de øvrige punkter i vedtægternes punkt 4 og 6.

Alle de forslåede ændringer fremgår af udkast til opdaterede vedtægter, der er tilgængeligt på selskabets 

hjemmeside. 
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Punkt 5.1.1: Ændring af standarddagsordenen for den 
ordinære generalforsamling 

Bestyrelsen foreslår, at 

dagsordenen for den ordinære 

generalforsamling i 

vedtægternes punkt 5.1 tilføjes 

et nyt dagsordenspunkt 3 om 

fremlæggelse af og vejledende 

afstemning om selskabets 

vederlagsrapport.
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Punkt 5.1.2: Bemyndigelse til at afholde elektroniske 
generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen 

bemyndiges til at beslutte, at fremtidige 

generalforsamlinger kan afholdes enten 

delvist eller fuldstændigt elektronisk. 

Vedtægtsbestemmelser herom indsættes 

som punkt 3a, 4.4 og 6.4 i vedtægterne.

”3.a Elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og

generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at

generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig

elektronisk generalforsamling). Deltagelse i sådanne generalforsamlinger

finder sted på selskabets hjemmeside og/eller som videokonference via

internettet eller andet elektronisk medie med tilsvarende funktionalitet.

Bestyrelsen kan herudover på samme vis og under samme forudsætninger

tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i

øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk

generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig

samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende

tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes på

selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende

generalforsamlinger.”
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Punkt 5.1.3: Frist for fremsendelse af spørgsmål

Bestyrelsen foreslår, at der i 

vedtægternes punkt 6.7 optages en frist 

for fremsættelse af spørgsmål på 2 dage 

forud for generalforsamlingen.

Vedtages forslaget vil ”spørgsmål 

vedrørende generalforsamlingen” tilføjes 

overskriften for punkt 6.

”6.7

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle 

spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for 

generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde 

senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at 

stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke 

aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve 

generalforsamlingen.”
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Punkt 5.2: Forslag om etablering af en frivillig 
koncernrepræsentationsordning

Bestyrelsen foreslår, at der etableres en frivillig ordning for 

koncernrepræsentation i selskabets bestyrelse.

Koncernens medarbejdere får ret til at vælge samlet tre koncernrepræsentanter 

til bestyrelsen samt to personlige suppleanter pr. koncernrepræsentant. 

Formålet er at give medarbejderne indsigt i og indflydelse på bestyrelsens 

arbejde og mulighed for at bidrage med praktisk viden om koncernen og driften 

i de enkelte forretningsenheder.

Valg foretages hvert 4. år. De første koncernrepræsentanter tiltræder i 

forbindelse med dagens ordinære generalforsamling.

”10.2

Selskabet har etableret en frivillig 

ordning for koncernrepræsentation 

i bestyrelsen. Denne bestemmelse 

om medarbejderrepræsentation 

bortfalder automatisk i tilfælde af, 

at den frivillige ordning ophører.”

”10.1

Selskabet ledes af en bestyrelse 

på 4-7 medlemmer valgt af 

generalforsamlingen.”
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Debat, jf. punkt 5
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Punkt 5: Godkendelse

· Supplerende dagsordenspunkt for ordinære generalforsamlinger (vederlagsrapport)

· Bemyndigelse til afholdelse af delvise og fuldstændige elektroniske generalforsamlinger

· Frist for fremsættelse af spørgsmål vedrørende generalforsamlinger

· Forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning
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Punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

39

Pernille Fabricius (1966)

Medlem

EVP og Group CFO,

NNIT

Anders Lindberg (1965)

Næstformand

Chief Executive Officer,

Dellner Coulpers AB

Carsten Dilling (1962)

Formand

Professionelt 

bestyrelsesmedlem

Christine Thorsen (1958)

Medlem

Direktør,

Dynamic Approach

Steffen Baungaard

Janda Campos



Punkt 7: Bestyrelsens og udvalgenes honorarer for 2021

· Det er bestyrelsens anbefaling, at bestyrelsens honorar og honorarerne til medlemmerne af 

revisions-, nominerings-, og vederlagsudvalget for 2021 fastsættes som følger:

· Grundhonoraret for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør DKK 350.000, mens formand og 

næstformand for bestyrelsen modtager henholdsvis 3 gange og 1,5 gange det årlige grundhonorar 

· Honoraret til formanden for vederlags- og nomineringsudvalget udgør DKK 50.000

· Honoraret til et medlem af vederlags- og nomineringsudvalget udgør DKK 25.000

· Honoraret til formanden for revisionsudvalget udgør DKK 166.667

· Honorar til medlem af revisionsudvalget udgør DKK 83.333
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Punkt 8: Valg af revisor

· Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i 

overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling. 

· Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med 

tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
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Debat, jf. punkt 6-8
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Punkt 6-8: Godkendelse

· Valg af medlemmer til bestyrelsen

· Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for indeværende år 

· Valg af revisor
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Punkt 9: Bemyndigelse til registrering af det 
besluttede hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at MTHH advokat Lasse Grimstrup bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i 

og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte 

blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne beslutninger.
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Punkt 10: Eventuelt
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Generalforsamling

MT Højgaard Holding A/S

18. marts 2021


