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MT Højgaard får ny økonomidirektør 
 
Egil Mølsted Madsen ansat som koncernøkonomidirektør med start senest 1. de-

cember 2013 

 

Bestyrelsen for MT Højgaard A/S har ansat Egil Mølsted Madsen som ny koncernøkonomi-

direktør i MT Højgaard A/S og MT Højgaard-koncernen. Han efterfølger i denne stilling 

Flemming Steen, der fratrådte ultimo april 2013. Egil M. Madsen tiltræder senest den 1. 

december 2013. 

 

Egil M. Madsen har siden 2011 været CFO i DAKO. I årene 2000-2011 var han ansat i 

FLSmidth & Co., hvor han havde voksende ansvar, senest som Vice President & CFO, Glo-

bal Customer Service. Egil M. Madsen har tidligere arbejdet som revisor hos først City Re-

vision, senere Ernst & Young i årene 1989-2000. Han er født 1965, cand.merc.aud. fra 

Copenhagen Business School 1994 og statsautoriseret revisor 2000. 

 

- Det er velkendt, at MT Højgaard har gennemgået en vanskelig periode, og at ledelsen 

har foretaget store ændringer af virksomhedens strategi, organisation og drift. Vi er nået 

langt i omlægningen, men der forestår stadig store opgaver for at genskabe en tilfredsstil-

lende indtjening. Bestyrelsen har tiltro til, at Egil M. Madsen er den rette mand på økono-

miposten og kan spille en central rolle i både omlægningerne og det fremtidige MT Høj-

gaard, siger bestyrelsens formand Søren Bjerre-Nielsen. 

 

Fra senest 1. december 2013 udgøres direktionen for MT Højgaard-koncernen og moder-

selskabet MT Højgaard A/S af administrerende koncerndirektør Torben Biilmann (CEO), 

koncernøkonomidirektør Egil Mølsted Madsen (CFO) og koncerndirektør Søren Ulslev 

(COO). 

 

 

Kontakt 

 

Torben Biilmann Sofie Karen Lindberg 

Adm. koncerndirektør Kommunikationschef 

Tlf. +45 2270 9020 Tlf. +45 2270 9214 

 

 

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

omfatter projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, boliger og erhvervsbyg-

ninger. Virksomheden har hovedkontor i Danmark, dækker hele landet og har fokuserede 

internationale aktiviteter. MT Højgaard omsætter for 7 mia. kr. om året og har 4.700 

medarbejdere. www.mth.dk. 
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