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Fasadgruppens expansion fortsätter genom förvärv 
av Kumla Fasadteam
Fasadgruppen förvärvar fasadbolaget Kumla Fasadteam AB med verksamhet i hela 
Mellansverige och Stockholmsregionen.

Kumla Fasadteam grundades 1998. Verksamheten utgår från Kumla med ytterligare ett kontor i 
Stockholm. Tjänsterna omfattar putsarbeten inom främst renovering med särskilt fokus på 
innerstadsprojekt och kulturfasader. Bolaget utför till största del totalentreprenader med fasad, 
balkong, plåt och måleriarbeten. Bland Kumla Fasadteams kunder finns många 
bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Kumla Fasadteam har 25 heltidsanställda och 
omsatte cirka 65 MSEK verksamhetsåret 2020.

”Kumla Fasadteam har ett mycket gott rykte i branschen tack vare sin djupa hantverkskunskap 
och många nöjda kunder. Genom vd Urban Eriksson finns också ett fantastiskt nätverk som vi är 
övertygade kommer bidra till Fasadgruppens fortsatta utveckling", säger Peter Polland, 
affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst.

”I Kumla Fasadteam finns flera generationers hantverkskunnande som vi omsätter i vackra och 
hållbara fasader. Det känns otroligt kul att nu bli en del av Fasadgruppen och ta nästa steg i vår 
utveckling”, säger Urban Eriksson, vd för Kumla Fasadteam.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Kumla Fasadteam med egen kassa. 
Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader 
förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 9,5 MSEK. Aktierna som 
förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) 
till den 11 november 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några 
fullföljandevillkor och Kumla Fasadteam blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen
Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 70-925 52 01
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Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande 
helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade 
entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. 
Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.
fasadgruppen.se.
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