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MT Højgaard overtager Carlo Lorentzen A/S 
 

 

MT Højgaard – Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed – styrker sin stilling på Sjælland ved at 

overtage Carlo Lorentzen A/S, som er blandt de største entreprenørfirmaer i Nordsjælland og Køben-

havnsområdet. Virksomheden har hovedkontor i Hillerød og afdelinger i Roskilde og Sorø. 

 

- Carlo Lorentzen A/S passer perfekt til MT Højgaard. Vi vil gerne stå stærkere på Sjælland, og samti-

dig har Carlo Lorentzen dygtige medarbejdere inden for faggrupper, som vi har brug for i Nordsjælland 

og Øresundsregionen, siger koncerndirektør Jens Nyhus, der har ansvaret for MT Højgaards byggeriom-

råde. 

 

- Vores to virksomheder arbejder på samme måde og med samme værdigrundlag. Således er kundefo-

kus, kvalitet, omhyggelig planlægning og lønsomhed i højsædet hos os begge. Vi glæder os til at arbej-

de sammen om nye spændende opgaver i området, siger Jens Nyhus. 

 

Omsætningen i Carlo Lorentzen A/S udgør i niveauet 175 - 200 mio. kr. om året, og virksomheden har 

godt 100 medarbejdere. Parterne offentliggør ikke købsprisen. Overtagelsen sker med virkning fra 1. 

juni 2010. Overtagelsen giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til 

omsætningen og resultatet i 2010. 

 

Sælgeren af Carlo Lorentzen A/S er Carlo Lorentzen Gruppen, der også har aktiviteter inden for ventila-

tions-, VVS-, el- og smedearbejder. Koncernen blev grundlagt for over 40 år siden og udfører alle typer 

af nybygnings- og renoveringsopgaver, herunder institutioner, erhvervsdomiciler og industriejendom-

me, sportsfaciliteter samt opgaver i forbindelse med kulturprojekter. Flere af Carlo Lorentzens projek-

ter er blevet præmieret med Europa Nostra-medaljen, MURO's teglpris for murede konstruktioner og 

Hillerød Kommunes anerkendelse af smukt renoveret bevaringsværdigt byggeri.  

 

 

 

 

Kontakt: 

 

Kristian May Sofie Lindberg 

Adm. koncerndirektør Kommunikationschef 

Telefon 2270 9222 Telefon 2270 9214 

 

 

MT Højgaard er en af Nordeuropas førende bygge- og anlægsvirksomheder. Opgaverne omfatter 

projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, boliger og erhvervsbygninger. Virksomhe-

den har hovedkontor i Danmark, dækker hele landet og har fokuserede internationale aktiviteter, 

primært i Europa og Asien. MT Højgaard omsatte for 9 mia. kr. i 2009 og har 5.000 medarbejde-

re. www.mth.dk. 
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