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Fasadgruppen stärker erbjudandet med aluminium- 
och glasfasader genom förvärv av Eklunds Glas
Fasadgruppen förvärvar Hans Eklund Glasmästeri AB (”Eklunds Glas”) med 
specialistkompetens inom aluminium- och glasfasader.

Eklunds Glas grundades 1973. Verksamheten omfattar i huvudsak produktion och montering av 
aluminium- och glasfasader i renoveringsprojekt för byggbolag och fastighetsägare, samt 
glasmästeriarbeten för privatpersoner. Bolagets kontor och verkstad ligger i Västerås med 
Mälardalen som huvudsakligt arbetsfält, men projekt utförs även i andra delar av Sverige. Bland 
tidigare uppdrag finns bland annat glasentréer till Tuna Park samt glasfasader på ABB Arena och 
Stadsbiblioteket i Västerås. Eklunds Glas har 26 heltidsanställda och omsatte cirka 44 MSEK 
verksamhetsåret 2020.

”Med förvärvet av Eklunds Glas stärker vi Fasadgruppens erbjudande till att även innefatta 
aluminium- och glasfasader. Verksamheten blir ett perfekt komplement till våra övriga bolag i 
Mälardalen och vi ser tydliga korsförsäljningsmöjligheter med våra andra tjänster", säger Peter 
Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst.

”Det känns spännande att ta steget in i Fasadgruppen och bli en del av en större kontext där vi 
får nya förutsättningar att fortsätta växa vår affär. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med 
de andra bolagen och bidra med vår kompetens inom aluminium och glas”, säger Markus 
Broman, vd för Eklunds Glas.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Eklunds Glas 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 6 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett 
överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till den 1 juli 2022. Genomförandet av förvärvet är inte 
föremål för några fullföljandevillkor och Eklunds Glas blir därför omedelbart en del av 
Fasadgruppen.

Fasadgruppen har som aviserat i pressmeddelande den 22 juni 2021 idag även fullföljt förvärvet 
av samtliga aktier i Åby Fasad.
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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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