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Fasadgruppen har ingått nya hållbarhetslänkade 
kreditfacilitetsavtal om totalt 1,23 miljarder kronor 
för fortsatta förvärv
Fasadgruppen har ingått två nya lånefacilitetsavtal med Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ) och AB Svensk Exportkredit (publ) om 880 respektive 350 
miljoner kronor. Båda avtalen är kopplade till särskilt utvalda 
hållbarhetsindikatorer där räntevillkoren justeras baserat på Fasadgruppens 
uppfyllande av fördefinierade målvärden. Med de nya faciliteterna får 
Fasadgruppen en större flexibilitet och en utökad ram för den fortsatta 
finansieringen av koncernens förvärvsarbete.

De aktuella hållbarhetsindikatorerna avser dels en minskning av CO2-utsläpp i förhållande till 
koncernens nettoomsättning, dels en minskning av arbetsplatsolyckor i förhållande till 
koncernens nettoomsättning. Hållbarhetsindikatorerna som valts är tätt förknippade med 
Fasadgruppens huvudverksamheter.

”Sedan noteringen av Fasadgruppen för snart ett år sedan har vi haft högt förvärvstempo och vi 
ser fortsatt goda möjligheter att växa via förvärv. Den nordiska fasadmarknaden är mycket 
fragmenterad med tusentals bolag verksamma inom olika nischer, och Fasadgruppen vill vara 
den naturliga språngbrädan för skickliga entreprenörer som är redo att ta nästa steg i sin 
utveckling. Med de nya kreditfaciliteterna säkerställer vi fortsatt finansiell flexibilitet, samtidigt 
som vi genom de särskilda hållbarhetsindikatorerna får en extra sporre att leverera på våra 
ambitioner på området", säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Fasadgruppen i samband med 
ingåendet av de nya facilitetsavtalen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen
Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 70-925 52 01

Pressmeddelande
18 oktober 2021 08:00:00 CEST



  Fasadgruppen Drottninggatan 81 111 60 Stockholm

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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