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Fasadgruppen opkøber den danske altanspecialist Altana 

Fasadgruppen opkøber den danske altanspecialist Altana A/S, som er velpositioneret i hovedstadsområdet.   

Altana blev grundlagt i 2013 og udfører alle trin fra rådgivning, projektering, planlægning, produktion, 
håndtering af myndighedsgodkendelser til endelig montering af altan. Sortimentet omfatter blandt andet stål-, 
alu-, beton- og tagaltaner. 

Kunderne er typisk ejerforeninger, andelsboligforeninger og ejendomsudviklere. Virksomheden har fra start af 
været drevet med fokus på lønsom vækst, og i de senere år har man investeret i nyeste digitale løsninger for at 
effektivisere og automatisere driften yderligere. Altana har 43 fuldtidsansatte og omsatte for cirka 95 MDKK i 
regnskabsåret 2021. 

”Vi er imponerede over Altanas rejse, hvor man med ægte entreprenørånd og godt håndværk har skabt sig en 
stærk position i hovedstadsområdet. Med Altana får Fasadgruppen en rendyrket altanvirksomhed i Danmark, 
og vi ser gode samarbejdsmuligheder med vores øvrige datterselskaber på det danske marked”, siger Peter 
Andersen, forretningsområdechef i Danmark for Fasadgruppen. 

”Vi har siden starten været drevet af en passion for at skabe og levere danskproducerede altaner af høj kvalitet 
til tilfredse kunder. Nu er vi klar til at tage næste skridt på rejsen ved at blive en del af Fasadgruppen, hvor vi 
kan arbejde sammen med andre entreprenører og sætte endnu mere skub på udviklingen af virksomheden”, 
siger Jes Vilhelm Hansen og Morten Galsgaard Karlshøj, grundlæggere af Altana. 

Købesummen består af kontanter og et gældsbrev på 20 MDKK, hvilket gældsbrev umiddelbart efter opkøbet 
konverteres til Fasadgruppen-aktier på baggrund af et til bestyrelsen på Fasadgruppens generalforsamling den 
12. maj 2022 meddelt mandat. Fasadgruppen finansierer den kontante del af købesummen med egne midler, 
mens tegningskursen på aktierne til hvilke gældsbrevet konverteres, fastsættes på baggrund af den 
volumenvægtede gennemsnitskurs for Fasadgruppens aktie på Nasdaq Stockholm i løbet af de sidste 30 
handelsdage før overdragelsen, hvilket således tilsiger hvor mange aktier der udstedes og tegnes. Aktierne vil 
efter at være tegnet af sælgerne være underlagt et forbud mod overdragelse og pantsætning mv. i tre år fra 
datoen fra overdragelsen. Overdragelsen af Altana forventes at finde sted d. 6. juli 2022. 

For yderligere information, kontakt: 
Peter Andersen, forretningsområdechef Danmark Fasadgruppen Norden AB, tel. +45 24696490. 

  

 

mailto:info@fasadgruppen.se

