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CASA GROUP: NAVNESKIFTE OG UDNÆVNELSE AF TO NYE ADM. 
DIREKTØRER VARSLER ØGET STRATEGISK FOKUS 
 
Michael Mortensens ejendoms- og investeringsaktiviteter, der hidtil har været drevet samlet under navnet 
CASA Group, skifter navn og opdeles i et ejendomsselskab og et investeringsselskab. Samtidig 
implementeres ny ledelsesstruktur med to nye adm. direktører. 
 
Efter salget af entreprenørvirksomheden CASA A/S har Michael Mortensen og partneren Per Hansen i dag 
præsenteret en ny organisations- og ledelsesstruktur for medarbejderne i CASA Group.  
 
Koncernens ejendomsportefølje og projektudvikling hidtil drevet under Ejendomsselskabet CASA A/S ændrer 
navn til M+ Ejendomme A/S og opdeles organisatorisk fra de øvrige aktiviteter for at realisere planerne om at 
udvikle en moderne ejendoms- og servicevirksomhed.  
 
Samtidig omdøbes moderselskabet M.M. 26 Holding A/S til M+ Invest A/S og får selvstændig organisation. M+ 
Invest A/S vil have fokus på at udøve et aktivt ejerskab af koncernens investeringer og yde support til 
koncernens porteføljeselskaber relateret til økonomi, finansiering og forretningsudvikling. 
 
Om det nye navn udtaler Michael Mortensen: ”Med M+ sender vi en hilsen tilbage til rødderne og den ånd, 
som altid har været kendetegnende for vores virksomheder, og som vil være det fremover. ”+” henviser til alt 
det, der er bygget på og de mennesker, der har været og fremtidigt vil være med til at skabe resultater”.  
 
 
TO NYE ADM. DIREKTØRER 
Til at stå i spidsen for M+ Ejendomme A/S udnævnes Peter Heide Wessel som adm. direktør som afløser for 
Per Hansen, der igennem mange år har været ansvarlig for koncernens ejendomsselskab. 
 
For M+ Invest A/S udnævnes Claus Porsgaard som adm. direktør, der hidtil har været ansat som Group CFO i 
CASA Group. 
 
Claus Porsgaard og Peter Heide Wessel tiltræder som adm. direktører med øjeblikkelig virkning.  
 
 
NY LEDELSESGRUPPE  
Som led i den nye organisationsstruktur etableres en ny ledelsesgruppe til at varetage den overordnede og 
strategiske ledelse af M+ koncernen bestående af Michael Mortensen, Per Hansen, Claus Porsgaard og Peter 
Heide Wessel. 
 
Michael Mortensen og Per Hansen vil begge fortsat indtage aktive roller i koncernen med ansvar for strategisk 
ledelse og forretningsudvikling af koncernens aktiviteter. 
 
”Michaels og min rolle bliver fremadrettet bestyrelseslignende med vægt på strategisk ledelse og 
forretningsudvikling, og dermed overlader vi den daglige ledelse til kompetente kræfter i form af Peter og 
Claus. Jeg ser meget frem til at få tid og plads til at arbejde med porteføljeaktiviteterne på et mere strategisk 
niveau, og på den måde være med til at præge virksomhedernes udvikling.” – Per Hansen 

 



  

”Med den nye ledelsesstruktur kan vi langt bedre fokusere vores indsats, og samtidig styrker vi det øverste 
ledelsesniveau med kompetente og resultatorienterede personer. Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at det her er 
det helt rigtige.” - Michael Mortensen. 

 
”Jeg er selvfølgelig glad for og ikke mindst stolt af den tillid, vi bliver mødt med. Vi har allerede et meget stærkt 
set-up, og jeg glæder mig til at vi kan fortsætte udviklingen af koncernen med en langt mere fokuseret tilgang.” 
-  Claus Porsgaard.  

 
”Vi er meget ambitiøse med det forestående projekt, og det bliver ufatteligt spændende at være en del af. Jeg 
glæder mig til sammen med et stærkt team af dedikerede mennesker at fortsætte udviklingen af det, som 
Michael og Per har bygget op indtil nu.” – Peter Heide Wessel. 
 
 
For yderligere information, venligst kontakt: 
 
Michael Mortensen, M+ (Tlf.: 4060 5799) 
Per Hansen, M+ (Tlf.: 4063 7225) 
Claus Porsgaard, M+ Invest A/S (Tlf.: 2118 0724) 
Peter Heide Wessel, M+ Ejendomme A/S (Tlf.: 2370 6566) 
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