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Fasadgruppen växer i Göteborg genom förvärv av 
plåtslageriet Er-Jill
Fasadgruppen förvärvar de väletablerade plåtslageribolagen Er-Jill Byggnadsplåt 
AB och Er-Jill Service AB (tillsammans ”Er-Jill”).

Er-Jill grundades 1971 och utför arbeten inom byggnadsplåtslageri med särskild kompetens 
inom fasader och tak samt antikvariska arbeten på kyrkor och äldre byggnadsverk. Bolagets 
kontor ligger i Mölnlycke och utöver en stark marknadsposition i Göteborgsregionen utförs även 
projekt i andra delar av Sverige. Bland tidigare uppdrag finns utbyten av koppartak och 
tornbyggnader på Avenyn 1 i Göteborg, nya koppartak på Marstrands kyrka och restaurering av 
tornen på Centralposthuset i Malmö. Er-Jill arbetar fokuserat med att rekrytera de bästa 
plåtslagarna i regionen. Er-Jill har cirka 20 heltidsanställda och omsatte cirka 27 MSEK 
verksamhetsåret 2020.

”Er-Jill är ett erkänt duktigt plåtslageri med gedigen hantverkskunskap och starka 
kundrelationer. Förvärvet blir ett bra komplement till Fasadgruppens verksamhet i västra 
Sverige, där vi flyttar fram ställningarna inom plåt och ser goda möjligheter till korsförsäljning 
med övriga bolag", säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Vi ser fram mot att bli en del av Fasadgruppen och därigenom ta nästa steg i vår utveckling. 
Det finns en tydlig kulturmatchning mellan oss där medarbetarna är den främsta resursen och 
där hantverkskunskapen är nyckeln till framgångsrika projekt och nöjda kunder”, säger Daniel 
Eriksson, vd för Er-Jill.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Er-Jill med tillgängliga kreditfaciliteter 
och egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom 
sex månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 3 MSEK. 
Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock 
up-åtagande) till den 6 juli 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några 
fullföljandevillkor och Er-Jill blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.
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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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