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Fasadgruppen växer i Köpenhamn genom förvärv av 
OPN
Fasadgruppen förvärvar mur- och putsbolaget OPN Entreprise A/S (”OPN”) med 
verksamhet i Köpenhamnsområdet.

OPN grundades av murmästare Otto P. Nedergaard år 1950. Verksamheten omfattar i huvudsak 
murning och putsning av kulturfastigheter i Köpenhamn. Bland tidigare projekt finns flertalet 
arbeten på de kungliga slotten i Danmark. OPN har 31 heltidsanställda och omsatte cirka 29 
MDKK verksamhetsåret 2020/21.

”OPN har byggt upp ett mycket starkt renommé inom mur och puts på den danska marknaden 
och vi är glada att få välkomna dem till Fasadgruppen. De blir ett utmärkt komplement till vår 
befintliga verksamhet i Köpenhamnsområdet där vi tidigare saknat ett erbjudande inom 
murning", säger Peter Andersen, affärsområdeschef för Fasadgruppen Danmark.

”Med över 70 år i branschen känns steget in i Fasadgruppen som ett spännande nästa steg för 
OPN. Vi ser fram mot att dela våra kunskaper och att samarbeta med de andra bolagen i 
Danmark”, säger Karsten Lange, vd för OPN.

Köpeskillingen består av kontanter och en s.k. säljarrevers om 5,5 MDKK (motsvarande ca 7,5 
MSEK) som säljarna av OPN har åtagit sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen efter 
genomförandet av förvärvet. Fasadgruppen finansierar kontantdelen av köpeskillingen med 
egen kassa. I syfte att reglera säljarreversen kommer styrelsen, med stöd av bemyndigandet 
från årsstämman den 18 maj 2021, i samband med tillträdet av OPN att besluta om en till 
säljarna riktad kvittningsemission av aktier till ett värde som motsvarar säljarreversen om 5,5 
MDKK. Teckningskursen kommer att uppgå till ett belopp som motsvarar – och antalet aktier 
som ska emitteras kommer således att vara beroende av – den volymviktade genomsnittskursen 
för Fasadgruppens aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före 
tillträdet (tillträdesdagen inräknad). Aktierna kommer att vara föremål för ett överlåtelseförbud 
under ett år från tillträdesdagen. Tillträde av OPN förväntas ske den 26 oktober 2021.
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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.

Bifogade filer

Fasadgruppen växer i Köpenhamn genom förvärv av OPN

http://www.fasadgruppen.se
http://www.fasadgruppen.se
https://storage.mfn.se/ca6511a5-e6ce-4019-8e52-2648131b70d0/fasadgruppen-vaxer-i-kopenhamn-genom-forvarv-av-opn.pdf

