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Ovenpå endnu et rekordår i 2017 - det 10. i træk - fortsætter
HusCompagniet sin ambitiøse vækstplan og styrker i den forbindelse
såvel Bestyrelse som Direktion med betydelig international erfaring.
Nordeuropas største husbygger gik frem på alle parametre i 2017, og fremgangen
fortsætter i 2018, som meget vel kan ende med at blive det 11. år i træk med rekord på
både top-og bundlinje. For at støtte ambitionerne for fortsat vækst, bliver bestyrelsen
styrket med Jens Due Olsen. Morten Chrone udnævnes til Group Vice CEO, medens
Adm. Direktør i HusCompagniet Danmark, Martin Ravn Nielsen, indtræder i gruppens
Direktion.

Styrkelse af Bestyrelse og Direktion
Jens Due Olsen kommer med bred erfaring fra topposter i hhv. A.P. Møller-Mærsk, GN Store
Nord, FLSmidth og Sivantos, og bestrider desuden bestyrelsesposter i bl.a. Danske Bank og
Nilfisk. Bestyrelsen styrkes således markant med international ekspertise fra store,
børsnoterede selskaber.
Morten Chrone, som har været i HusCompagniet siden 2017, udnævnes samtidig til Group Vice
CEO. Morten har stor international erfaring i branchen fra tidligere stillinger som
Koncerndirektør i NCC, Group CCO i Brdr. A&O Johansen samt CEO i Spæncom.
”Jeg har de sidste mange år fulgt HusCompagniets succes fra sidelinjen og kan konstatere, at
selskabet har skabt en fantastisk forretningsmodel, som med sin store succes i Danmark har
bevist sig som den mest succesfulde i Nordeuropa inden for denne branche. Min opgave
fremadrettet bliver blandt andet, at sikre, at det vi har lært i Danmark bliver udnyttet i både
Tyskland og Sverige, hvor der er stort potentiale for at tage markedsandele. Den danske model
skal institutionaliseres og dokumenteres, så den nemmere kan replikeres internationalt”, siger
Morten Chrone.
Martin Ravn Nielsen, Adm. Direktør i HusCompagniet Danmark, som de seneste 10 år har haft
ledende poster i HusCompagniet og de seneste år været ansvarlig for de danske aktiviteter,
bliver fremadrettet en del af direktionen.
”HusCompagniet er som et hjem for mig. Min opgave er, at fortsætte arbejdet med at levere den
bedste kvalitet på markedet, blive ved med at slå vores egne rekorder i Danmark og tage endnu
flere markedsandele gennem vores unikke koncept”, siger Martin Ravn Nielsen, som har
arbejdet over 25 år i branchen.
Direktionen vil således bestå af Group CEO Steffen Baungaard, Group Vice CEO Morten
Chrone, Group CFO Michael Toxværd Hansen samt Adm. Direktør i HusCompagniet Danmark
Martin Ravn Nielsen.

Fortsat positiv udvikling i 2018
HusCompagniet har fortsat den positive udvikling og vækst i 2018 på tværs af alle markeder,
også i Tyskland, hvor man allerede har sikret en ordrebeholdning for 2019, der vil sikre høj
tocifret vækst næste år.
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I Tyskland har HusCompagniet nu flere afdelinger, hvor der tilbydes kvalitetshuse i den
skandinaviske stil.
I Danmark har HusCompagniet formået at fastholde en solid udvikling på tværs af samtlige
afdelinger. Fremgangen er opnået både inden for det klassiske nybyggeri, det voksende
marked for ”riv ned og byg nyt” samt projektbyggeri, der er begyndt at vokse igen. For at
understøtte vækstplanerne i Danmark har HusCompagniet åbnet nye kontorer i Næstved,
Holbæk, Randers og Silkeborg.
”Vores gennemprøvede koncept og tryghed ved at vælge HusCompagniet tiltrækker mange
huskøbere. Samtidig arbejder vi hårdt på at levere den rigtige kvalitetsvare hver gang og
samtidig afprøve nye idéer og forbedre vores produkt og service løbende, hvilket er baggrunden
for vores succes”, siger Steffen Baungaard.
HusCompagniet har fortsat de gode takter i år, hvor salget lige nu ligger pænt over samme
periode sidste år. De ambitiøse planer for alle tre markeder har betydet, at det samlede
medarbejderantal nærmer sig 500 ansatte.
Den store kundetilfredshed blandt de danske huskøbere gav for nylig HusCompagniet
titlen ”Årets Husbygger” for femte år i træk, hvilket ingen andre har opnået. Flere tusinde kunder
har anmeldt og bedømt HusCompagniet til den højeste rating med 5 stjerner på hhv. Anmeld
Håndværker og Trustpilot.
HusCompagniet er ejet af EQT, et førende investeringsselskab med kapitaltilsagn på ca. EUR
50 mia. fordelt på 27 fonde. EQT fokuserer i sin udvikling af porteføljeselskaber særligt på at
opnå bæredygtig vækst, operationelle forbedringer og markedslederskab.
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Steffen Baungaard, Group CEO, +45 24887378
Morten Chrone, Group Vice CEO, +45 27828005
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