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Fasadgruppen växer i Östergötland genom förvärv av 
Åby Fasad
Fasadgruppen har ingått avtal om att förvärva Östergötlands största mur- och 
putsfirma Åby Fasad med stark lokal marknadsposition i Norrköping, Linköping och 
Finspång.

Åby Fasad grundades 1976 och arbetar med renovering och nyproduktion av murade och 
putsade fasader. Bolaget är ett familjeföretag som drivs i tredje generationen av bröderna 
Christian och Andreas Carinci, som båda kommer fortsätta i sina roller. Åby Fasad arbetar både 
med små och stora projekt, och kan erbjuda totalentreprenader som innefattar hela eller delar 
av byggnadens skal såsom fönster- och takarbeten samt balkonginglasningar. Bland tidigare 
projekt finns bland annat Kvarteret Vårdtornet i Norrköping som utsågs till Årets Fasad 2019, 
renovering av Finspång slott och många olika bostadsfastigheter i Norrköping och Linköping. 
Åby Fasad har 44 heltidsanställda och förväntas omsätta cirka 55 MSEK för det brutna 
räkenskapsår som avslutas 30 juni.

”Vi har känt Åby Fasad i många år och träffats i flera olika projekt. De är en gedigen fasadfirma 
som sätter kvalitet i främsta rummet och verkligen besitter djup hantverkskunskap. Med Åby 
Fasad får vi en stark exponering mot Östergötland som är ett geografiskt område som 
Fasadgruppen tidigare inte bearbetat så mycket", säger Mats Karlsson, affärsområdeschef för 
Fasadgruppen Syd.

”Åby Fasad grundades av vår far och farfar och det är med stor yrkesstolthet som vi drivit 
verksamheten vidare. Nu känns det väldigt bra att få bli en del av Fasadgruppen och därigenom 
ta Åby Fasad till nästa nivå. Vi känner att det finns mycket som förenar oss med de andra 
bolagen i gruppen, där vi brinner för att verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling 
genom våra tjänster”, säger Christian Carinci, vd och projektledare för Åby Fasad.

Fasadgruppens avsikt är att fullfölja förvärvet av samtliga aktier i Åby Fasad den 1 juli 2021. 
Fasadgruppen kommer att finansiera förvärvet med tillgängliga kreditfaciliteter och 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 10 MSEK. Aktierna som 
förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) 
under tolv månader efter fullföljandet av förvärvet.
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För mer information, vänligen kontakta:

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

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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