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Fasadgruppen stärker erbjudandet inom fönsterbyten 
genom förvärv av Stilpro
Fasadgruppen förvärvar genom sitt dotterbolag Sterner Stenhus Fasad 
fönsterbytesspecialisten Stilpro AB (”Stilpro”).

Stilpro utgår från Gustavsberg och erbjuder fönsterbyten i samband med renoveringsprojekt i 
framför allt Stockholmsområdet. Bland bolagets kunder finns såväl stora byggföretag som 
enskilda bostadsrättsföreningar, och Stilpro har vid flertalet tillfällen agerat som 
underentreprenör åt Sterner Stenhus Fasad. Stilpro har 2 heltidsanställda och omsatte cirka 4,5 
MSEK verksamhetsåret 2020.

Förvärvet sker i form av en inkråmsöverlåtelse där Sterner Stenhus Fasad förvärvar hela den 
rörelse som Stilpro för närvarande bedriver, inklusive kundavtal, inventarier och arbetsredskap, 
varumärke samt anställda.

”Vi har varit imponerade av Stilpros arbete i samband med tidigare gemensamma projekt och 
ser fram mot att välkomna dem till oss. Förvärvet stärker vårt erbjudande i Stockholm och ger 
oss tillgång till duktig personal och bra nätverk", säger Pekka Vehmas, arbetschef för Sterner 
Stenhus Fasad.

”Det känns väldigt kul att bli en del av både Fasadgruppen och Sterner Stenhus Fasad. Nu 
kommer vi in ett större sammanhang och kommer kunna jobba i fler spännande projekt”, säger 
Mika Korpilahti, vd för Stilpro.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Genomförandet av förvärvet är inte 
föremål för några fullföljandevillkor och Stilpro 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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