
 
Pressemeddelelse, 24. november 2022 

 
HusCompagniet indleder proces for at finde ny Group CFO  
 
Mads Dehlsen Winther fratræder sin stilling som Group Chief Financial Officer i HusCompagniet 
i løbet af 2023, når en efterfølger er fundet.  
 
Efter mere end tre år har Mads Dehlsen Winther besluttet at overdrage sin stilling som Chief Financial 
Officer (Group CFO) for HusCompagniet til nye kræfter. Han fratræder først sin stilling, når en efterfølger 
er fundet og kørt ind i jobbet. Der er således tale om en fleksibel overgang, hvor der både er god tid til at 
finde den rigtige afløser og til at køre vedkommende ind i rollen.  
 
”Mads har haft meget stor betydning for både HusCompagniet og mig som direktør. Det har været en 
stor fornøjelse at arbejde tæt sammen med Mads, men jeg har også respekt for, at han ønsker at søge 
nye udfordringer, og jeg ønsker ham alt det bedste fremover,” siger Martin Ravn-Nielsen, Group CEO i 
HusCompagniet og fortsætter:  
 
”Mads har spillet en helt central rolle ved vores børsnotering tilbage i 2020, ligesom han har været med 
til at udbygge vores stærke position. Sammen er vi enige om den strategiske retning for selskabet, og 
Mads har været med til at sikre, at HusCompagniet i dag har et sundt økonomisk fundament, en stærk 
administration og en datadreven og professionaliseret virksomhed som markedsleder indenfor 
typehusbyggeri. Også i den seneste udfordrende tid, har Mads bidraget til at styre os sikkert igennem, 
så vi fortsat driver en sund og profitabel forretning. Med det solide økonomiske fundament er jeg helt 
sikker på, at en ny CFO trygt kan løfte vores udvikling og potentiale videre.” 
 
Mads Dehlsen Winther, der kom til HusCompagniet i 2019, har selv valgt at søge nye udfordringer. 
Processen med at finde den rigtige afløser er nu i gang. I mellemtiden forbliver Mads Dehlsen Winther 
en del af HusCompagniet indtil en afløser er fundet, og han vil bidrage til en god overgang for den 
kommende Group CFO.  
 
”I mine tre år i HusCompagniet, har vi været igennem en spændende udvikling, hvor vi på trods af 
modvind har lykkedes med at eksekvere rettidigt. Foruden en børsnotering, har vi tydeligt demonstreret 
HusCompagniets styrke som et professionelt, datadrevet og digitaliseret selskab, der har cementeret sin 
plads som markedsleder i Norden. Det har været nogle spændende og givende år, men nu oplever jeg, 
at tiden er inde til at prøve noget nyt. Jeg vil gerne takke både gode kolleger, bestyrelsen og Martin for 
det gode makkerskab og samarbejde gennem årene. HusCompagniet er en stærk og sund forretning, og 
jeg har fuld tillid til, at HusCompagniet også fremover forbliver den stærke markedsleder, vi er i dag. Det 
ser jeg frem til at følge med i,” siger Mads Dehlsen Winther.  
 
Den samlede bestyrelse takker Mads Dehlsen Winther for sit arbejde med at sikre HusCompagniets 
vigtige position i dag.  
 
”Der skal lyde en meget stor tak til Mads for hans store engagement og stærke indsats i HusCompagniet 
siden 2019. Mads har med sin dedikation sammen med Martin stået i spidsen for et solidt arbejde med 
at udvikle HusCompagniet til at have den stærke position, vi har i dag. På vegne af hele bestyrelsen, 
ønsker jeg ham al held og lykke fremover, når han i løbet af 2023 skal videre,” siger Claus V. 
Hemmingsen, bestyrelsesformand i HusCompagniet.  
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