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Peter Andersen, adm. direktør, P. Andersen & Søn Entreprise A/S  
 

Milepæl for Fasadgruppen - ekspanderer til Danmark og når  

en milliard i omsætning 
 

Fasadgruppen opkøber P. Andersen & Søn i Danmark og bliver dermed Nordens største 

facadekoncern. P. Andersen & Søn Entreprise A/S er Fasadgruppens første opkøb uden for 

Sverige. Med opkøbet passerer koncernen en milliard svenske kroner i omsætning. 
 

Fasadgruppen er allerede repræsenteret i hele Sverige og konsoliderer dermed dens position i branchen. 

Nordisk ekspansion er en vigtig komponent i vækststrategien og gennem opkøbet af P. Andersen & Søn 

etableres koncernen i Danmark. P. Andersen & Søn blev grundlagt i 1946 og har i dag cirka 30 ansatte. 

 

– Med opkøbet af P. Andersen & Søn går vi ind på et nyt geografisk marked og etablerer Fasadgruppen i 

Danmark. P. Andersen & Søn er en virksomhed med stærk lokal forankring, som udgør et godt grundlag for 

yderligere ekspansion i Danmark. Virksomheden har haft en stabil lønsomhed i mange år og har gode 

kunderelationer, siger Pål Warolin, adm. direktør i Fasadgruppen. 

 

– Nu samles kræfterne i nogle af Danmarks og Sveriges bedste facadevirksomheder. Det skal vi udnytte og 

tilbyde kunderne et endnu bedre produkt fremover. Vi ser frem til de muligheder, som det her medfører, siger 

Peter Andersen, adm. direktør i P. Andersen & Søn. 
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Jeppe Danning, driftsdirektør, P. Andersen & Søn 
 

– Fasadgruppens model passer godt sammen med P. Andersen & Søn. Vi vil beholde vores stærke lokale 

identitet og kan samtidig drage nytte af Fasadgruppen forretningsmæssigt samt yde bidrag til de øvrige 

enheder med best practice. Vi ser frem til samarbejdet med vores nye søstervirksomhed i fremtidige projekter, 

siger Jeppe Danning, driftsdirektør i P. Andersen & Søn. 

 

Fasadgruppen overtager 100 procent af aktierne i P. Andersen & Søn med omgående virkning. De hidtidige 

ejere, Peter Andersen og Jeppe Danning, fortsætter som partnere i Fasadgruppen og vil drive og udvikle 

virksomheden som hidtil. 

 

Læs mere om P. Andersen & Søn: www.facadepuds.dk 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Pål Warolin, adm. direktør og koncernchef, Fasadgruppen Sverige AB, tel. +46 70 925 52 01. 

Peter Andersen, adm. direktør, P. Andersen & Søn Entreprise A/S, tel. +45 24 69 64 90. 

 

 

 

Fasadgruppen Sverige AB er Nordens største totalleverandør med lokal forankring, konkurrencedygtige priser 

og stor erfaring med facader. Virksomheden bygger på lokalt forankrede entreprenørdrevne foretagender med 

fokus på samarbejde, engagement og kompetence. Vores kunder er hovedsageligt grundejere, byggefirmaer, 

ejendomsforvaltere, konsulenter, ejendomsforeninger, stat, kommuner og offentlige forvaltninger.  

Fasadgruppen er i en ekspansiv fase og er markedsledende i branchen. Koncernen omsætter for over 1 milliard 

svenske kroner og har cirka 500 ansatte. Hovedkontoret ligger i Stockholm, Sverige.  
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