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HusCompagniet udnævner ny Group CFO 

Jesper Høybye tager over som ny Group Chief Financial Officer (Group CFO) hos 

HusCompagniet, idet Mads Dehlsen Winther efter mere end tre år i rollen har ønsket at søge nye 

udfordringer udenfor HusCompagniet, som tidligere annonceret.  

HusCompagniet er glade for at kunne meddele, at Jesper Høybye er udnævnt til ny Group CFO. Jesper 

tiltræder som Group CFO den 1. april 2023. Jesper kommer fra en lederrolle i Danske Bank som Head 

of Strategy, Operations & Business Control, og inden da var han CFO hos Danica Pension and Wealth 

Management.    

Group CEO hos HusCompagniet, Martin Ravn-Nielsen, siger: Jeg er meget glad for, at vi får Jesper til 

HusCompagniet. Jeg er sikker på, at Jesper er det rigtige match til HusCompagniet, hvor han vil styrke 

ledelsen med sin stærke finansielle baggrund og omfattende strategiske erfaringer. Jeg ser frem til 

vores kommende samarbejde.  

Jesper Høybye udtaler: Jeg er virkelig begejstret for denne mulighed hos HusCompagniet. Jeg glæder 

mig til at komme i gang og bidrage til at skabe resultater. Jeg ser frem til at møde organisationen og 

sammen med Martin bringe HusCompagniet så sikkert og stærkt som muligt igennem de nuværende 

markedsudfordringer. 

Bestyrelsesformand hos HusCompagniet, Claus V. Hemmingsen, kommenterer: Jeg er glad for at 

kunne præsentere Jesper Høybye som ny Group CFO. Jesper kommer med flere års ledelseserfaring 

samt en stærk finansiel og strategisk baggrund. Jesper har en stor interesse for branchen, og jeg har 

stor tiltro til hans evner og mulighed for at medvirke til at videreudvikle HusCompagniet. Samtidig vil jeg 

på bestyrelsens vegne takke Mads for hans dedikation og stærke bidrag gennem hans tid hos 

virksomheden. 

Mads Dehlsen Winther vil blive hos HusCompagniet indtil 5. april, hvilket giver Jesper behørig tid til at 

komme godt ind i rollen og sikrer en glidende og professionel overdragelse.  

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt venligst: 

Martin Ravn-Nielsen, Group CEO   ir@huscompagniet.dk 
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