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Ovenpå endnu et rekordår i 2018 gennemfører HusCompagniet et planlagt
generationsskifte og udnævner Karsten Rydder Pedersen til CEO. Steffen
Baungaard forbliver en aktiv del af HusCompagniet og indtræder i
bestyrelsen som næstformand
HusCompagniet leverede endnu et rekordår i 2018, hvor specielt den danske forretning
opnåede et stærkt resultat. For at understøtte den fortsatte vækst og forberede selskabet
til den næste fase, gennemføres et planlagt generationsskifte, hvor Karsten Rydder
Pedersen tiltræder som gruppens nye CEO pr. 1. april 2019. Samtidig forbliver nuværende
CEO, Steffen Baungaard, en aktiv del af selskabet i rollen som næstformand for
bestyrelsen.
Ny CEO for HusCompagniet
Karsten Rydder Pedersen kommer med en stærk ledelses- og operationel baggrund. Senest fra
en stilling som COO for TCM Group, hvor Karsten blandt andet var med til at eksekvere en
ambitiøs vækststrategi i flere lande, virksomhedsopkøb og endelig en børsnotering af selskabet
på Københavns fondsbørs. Karsten er uddannet ingeniør og har tidligere arbejdet som konsulent
ved McKinsey & Co. samt Qvartz.
”Jeg har længe fulgt HusCompagniets fantastiske udvikling, og efter jeg har fået muligheden for
at komme tættere på selskabet og organisationen, er jeg blevet yderligere bekræftet i, at
selskabet har udviklet en helt unik forretningsmodel med fokus på kunden og kundeoplevelsen.
Forretningsmodellen har vist sig at være yderst skalerbar, og jeg glæder mig meget til at blive en
del af HusCompagniet og bidrage til at accelerere væksten yderligere, i Danmark og på tværs af
vores internationale markeder, i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam”.
Bestyrelsesformand i HusCompagniet, Jens Due Olsen, ser frem til det nye samarbejde:
”Vi er yderst tilfredse med, at det er lykkedes os at rekruttere Karsten som ny CEO for
HusCompagniet. Karsten er en rigtig stærk profil med de helt rette kompetencer til at lede
HusCompagniet i den næste vækstfase – både i Danmark og internationalt. Det har længe været
planen, og et ønske fra Steffen, at han skulle gå fra en operationel rolle til en aktiv og strategisk
bestyrelsesrolle. Steffen er en vigtig kulturbærer og indbegrebet af HusCompagniets DNA, og vil
fremadrettet være en vigtig sparringspartner for Karsten, den øvrige ledelse og bestyrelsen.”
Steffen Baungaard indtræder som næstformand i bestyrelsen
Steffen har varetaget rollen som CEO for HusCompagniet siden 2008, og har været en central
figur i udviklingen af HusCompagniets unikke koncept og DNA. Steffen er ligeledes én af de
største aktionærer i HusCompagniet. Det har længe været planen, og Steffens ønske, at overgå
fra en operationel rolle til en aktiv bestyrelsesrolle. Ovenpå endnu et rekordår, har Steffen og
bestyrelsen vurderet at timingen er den helt rigtige for selskabet.
”Det har været en fantastisk rejse med HusCompagniet siden 2008, og jeg er meget stolt over og
tryg ved at kunne overlade det daglige ansvar til Karsten ovenpå endnu et rekordår for selskabet.
HusCompagniet står i dag enormt stærkt med et gennemarbejdet koncept, hvor vi leverer godt
2.000 huse årligt til den højeste kundetilfredshed (vi har fx 5 stjerner på Trustpilot). Det er jeg
meget stolt over. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Karsten og til at forblive en aktiv del af
selskabet og varetage min nye rolle som næstformand.”
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HusCompagniet er ejet af EQT, et ledende nordisk 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.

For yderligere oplysning:
Jens Due Olsen, Bestyrelsesformand, +45 4082 8804
Steffen Baungaard, CEO, +45 2488 7378
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