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MT Højgaard overdrager kontrakt vedrørende Metro Cityringen 

Copenhagen Metro Team I/S (CMT) og MT Højgaard A/S har indgået en endelig aftale om 
overdragelse af kontrakten vedrørende apteringsarbejdet på 17 stationer på Metro Cityringen. 
Aftalen er indgået i mindelighed mellem de to parter og medfører, at CMT overtager MT Højgaards 
kontrakt. 

CMT vil integrere MT Højgaards arbejde og øvrige relaterede arbejder for at sikre den bedst mulige 
koordinering mellem CMT’s eget arbejde på linjen med apteringen af stationerne. 

- Vi gik ind i en dialog med CMT for at finde en fremtidssikker løsning for færdiggørelsen af 
apteringsarbejdet. Det har været en lang og vanskelig proces, som har krævet en stor indsats fra 
alle parter. I MT Højgaard er vi tilfredse med at have fundet en fælles løsning, der sikrer den 
nødvendige fremdrift for Metro Cityringen. Det er en løsning, som vi gerne medvirker til, siger 
koncerndirektør Jesper Nordby fra MT Højgaard. 

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre vilkårene i aftalen. 

Afklaringen eliminerer usikkerheden vedrørende apteringsarbejdet i forventningerne til 2017 (jf. 
MTH GROUP’s delårsrapport for første kvartal 2017), og aftalen fremrykker et dækningsbidrag for 
kontrakten, men ændrer ikke forventningerne for 2017 om en omsætning omkring 7,2 mia. kr. og 
et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet 150-200 mio. kr. 

 

Kontakt 

Jesper Nordby    Ann-Louise Elkjær  
Koncerndirektør   Kommunikationsdirektør 
+45 2270 9121   +45 2033 8693 
jsn@mth.dk     ale@mth.dk  

 

 

 

 

 

MTH GROUP 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 
virksomhederne MT Højgaard, Enemærke & Petersen, Lindpro, Scandi Byg og Ajos samt de 
delejede virksomheder Greenland Contractors og Seth. MTH GROUP’s 4.200 medarbejdere har 
fokus på produktivitet, bæredygtighed, intelligente løsninger og kvalitet. Koncernen forventer en 
omsætning på omkring 7,2 mia. kr. i 2017. mth.dk. 
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