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NCC opruster med ny udviklingsdirektør 

Lars Winther er ansat som ny udviklingsdirektør og leder af 

projektudviklingsafdelingen hos NCC Property Development. Han indtræder således 

også i selskabets management team. 

 

Lars Winther bringer tung erfaring med sig i bagagen fra en bred vifte af stillinger i en række 

forskellige virksomheder i ejendomssektoren. Han er uddannet cand. polit fra Københavns 

Universitet og har desuden en HD i regnskab og økonomistyring. 

 

Lars Winther startede sin karriere som property manager i Bastionen A/S. Herefter blev han 

projektudviklingschef og siden ejendomschef hos Skanska Danmark A/S. I årene 2004 – 2012 var 

han underdirektør i ATP Ejendomme A/S med ansvar for udlejnings- og investeringsafdelingen.  

 

Efterfølgende var Lars Winther direktør i Catella Investment Management A/S med ansvar for 

blandt andet Asset Management og ejendomsudvikling. Herefter bestred han gennem en årrække 

stillingen som ejendomsdirektør i Dagrofa-koncernen, hvor han blandt andet var ansvarlig for 

Dagrofas ejendoms- og analyseafdeling. 

 

Senest kommer Lars Winther fra en stilling som senior projektudviklingschef i MT Højgaard A/S, 

hvor han har været ansvarlig for en række større projektudviklingssager, og han er nu klar til at 

påtage sig ansvaret for NCC Property Developments 10 mand store projektudviklingsafdeling.  

 

NCC Property Development udvikler individuelt tilpassede erhvervsejendomme til kontor-, detail- 

og logistikformål og har ambitiøse vækstplaner. ”Jeg ser frem til i samarbejde med mine kolleger 

at videreudvikle forretningen og bidrage til fortsat vækst,” fremhæver Lars Winther.  

 

Hos Ole Faurby, adm. direktør i NCC Property Development, er der ligeledes stor tilfredshed med 

nyansættelsen: ”Vi har søgt bredt i markedet, og jeg er overbevist om, at vi med ansættelsen af 

Lars Winther har fundet den person, der kan være med til at sikre yderligere vækst i NCC Property 

Development i årene fremover. Lars har gennem en 20-årig karriere i den danske ejendoms-

branche haft meget forskellige roller og således oparbejdet en meget bred erfaring, som jeg er 

sikker på vil vise sig værdifuld i hans nye rolle hos NCC Property Development,” siger Ole Faurby. 

 

Lars Winther er gift og far til tre døtre på 15, 11 og 8 år. Familien bor i Skodsborg. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

 

Louise Enghave, Kommunikationspartner, NCC Property Development, telefon 60 13 63 23 

 

Om NCC 

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af 

Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, 

NCC Infrastructure. 


