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Fasadgruppen förvärvar tak- och plåtföretagen Haga 
Plåt och Ahlins Plåt
Fasadgruppen fortsätter att stärka sitt erbjudande inom tak- och plåtarbeten 
genom förvärv av Haga Plåt i Umeå AB (”Haga”) och Ahlins Plåt AB (”Ahlins”).

Haga erbjuder i huvudsak tak- och plåtarbeten i Umeå med omnejd. Bland tidigare projekt finns 
bland annat plåtarbeten på Designhögskolan och omtäckning av taket på Regementet i Umeå. 
Fasadgruppen saknar idag en tak- och plåtverksamhet i norra Sverige och breddar därmed sitt 
utbud genom förvärvet.

Ahlins grundades redan 1909 och blir därmed det äldsta dotterbolaget i Fasadgruppen. 
Verksamheten utgår från Stockholm med erbjudande inom främst tak, tätskikt och plåt. Bland 
tidigare referensprojekt finns bland annat nya koppartak på Tändstickspalatset och 
linoljekvarnen på Waldemars udde.

Haga och Ahlins har en gemensam ägarstruktur och tillsammans har de 40 heltidsanställda och 
omsatte cirka 78 MSEK verksamhetsåret 2020.

”Jag är oerhört glad att få välkomna Haga och Ahlins som nya starka komplement till 
Fasadgruppen. De är båda välrenommerade i branschen med lång historik och djup 
hantverkskunskap. Den initiala kontakten förmedlades via ett av våra befintliga dotterbolag, 
vilket visar på styrkan i vår förvärvsmodell där en stor andel av de bolag vi nu träffar kommer via 
interna källor. Nu ser vi fram mot att jobba tillsammans och fortsätta växa i både Stockholm och 
Umeå,”, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst.

”Det känns väldigt kul att ta klivet in i Fasadgruppen och bidra på den fortsatta resan. 
Fasadgruppens upplägg där vi fortsätter att driva våra egna verksamheter under samma 
varumärken och med befintlig personal samtidigt som vi får möjlighet att dra nytta av 
Fasadgruppens gemensamma styrkor är perfekt för oss”, säger Roger Löfgren, vd för Haga.

”Vi känner flera av bolagen i Fasadgruppen sedan tidigare och tror starkt på idén att samla 
lokala marknadsledare för att gemensamt nå nya höjder. Som en del av Fasadgruppen får vi 
goda möjligheter att ta nästa kliv i vår utveckling, och vi ser fram mot att dela våra kunskaper 
och samarbeta med de andra bolagen i gruppen”, säger Leif Petterson, vd för Ahlins.
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Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Haga och Ahlins 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 6,4 MSEK. Aktierna som 
förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) 
till den 19 november 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några 
fullföljandevillkor och Haga och Ahlins 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

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.

Bifogade filer

Fasadgruppen förvärvar tak- och plåtföretagen Haga Plåt och Ahlins Plåt

mailto:pal.warolin@fasadgruppen.se
http://www.fasadgruppen.se
http://www.fasadgruppen.se
https://storage.mfn.se/30525134-6886-440a-b54a-ee9599cecb95/fasadgruppen-forvarvar-tak-och-platforetagen-haga-plat-och-ahlins-plat.pdf

