
HM Entreprenør har været i stærk vækst de  
seneste 10 år og med en omsætning på knap 400 
mio. kr. og en medarbejderstab lige over de 100, er  
tiden inde til at overdrage ledelsen af virksomhe-
den til en anden profil.

Michael Mortensen:
– Jeg ser jo ikke mig selv som direktør – jeg er 
iværksætter. Jeg brænder for udvikling og for at se 
noget vokse. 

HM har nået et niveau, hvor jeg har måtte erkende, 
at jeg ikke længere kan have den opmærksomhed 
og det fokus på alle dele af forretningen, som jeg 
ved er nødvendig for at sikre den fortsatte udvikling 
og vækst – og ikke mindst for medarbejderne. 

Jeg brænder for samarbejdet med kunderne og op-
timering af driften. Det er der, jeg er stærkest, og 
her jeg bruger mine kompetencer og styrker bedst. 
Jeg skal ud og have mudder på træskoene.
 
Det er nødvendigt også at have fuld fokus på  
ledelsen af forretningen og medarbejderne, og jeg 
glæder mig meget til at overlade roret til Benny.

Samarbejdet vil sikre den fremtidige udvikling og 
udnyttelse af det potentiale, der er i HM.

Benny Kristensen har en baggrund i bygge og 
anlægsbranchen, senest i VAM A/S. Han har  
mangeårig erfaring indenfor ledelse, virksom-
hedsdrift og forretningsudvikling.

Benny Kristensen:
– HM Entreprenør er en spændende og dynamisk 
virksomhed i positiv udvikling og som præsterer 
meget flotte resultater.

Jeg glæder mig til nye udfordringer og ser frem 
til min tiltrædelse umiddelbart efter nytår, og ikke 
mindst, at blive en del af holdet hos HM Entreprenør.

Målet med ansættelsen af en adm. direktør er at 
sikre den fremtidige udvikling af HM, så virksom-
heden stadig er den fortrukne leverandør af jord, 
kloak, beton og belægning.

Kontakt:
For yderligere information er du velkommen til at 
kontakte: Michael Mortensen, tlf.: 40 25 18 22.

Horsens, 30. november 2018

PRESSEMEDDELELSE

HM ENTREPRENØR A/S STYRKER ORGANISATIONEN 
MED ANSÆTTELSE AF ADM. DIREKTØR

Orionvej 10
8700 Horsens
T. 75 66 18 22
W. hm-as.dk

Den 1. januar 2019 tiltræder Benny Kristensen som adm. direktør i  
HM Entreprenør A/S. Han kommer fra en tilsvarende stilling i VAM A/S.


