
HusCompagniet og eurodan-huse går
sammen
HusCompagniet investerer i eurodan-huse som et vigtigt skridt i en ambition om at levere den
bedste kundeolevelse og de bedste løsninger til alle familier med husdrømme

HusCompagniet udvider familien med tilføjelsen af eurodan-huse. Tilføjelsen er et
vigtigt skridt i målsætningen om at supplere den organiske vækst i gruppen med
strategiske opkøb. Ultimativt med sigte på yderligere at optimere kundens oplevelse af
en tryg byggeproces og optimale kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.

Karsten Rydder Pedersen, Administrerende Direktør for HusCompagniet koncernen:
[”eurodan-huse har været på en fantastisk rejse og under kompetent ledelse og
ejerskab i familien Dahl. Vi ser meget frem til at byde eurodan-huse og dets ansatte
velkommen i HusCompagniet-familien, og vi glæder os til at støtte eurodan-huse i dets
videre udvikling til glæde for både medarbejdere og kunder.”]

Dahl-familien, der har drevet eurodan-huse siden Niels Christian Dahl grundlagde
selskabet i 1978, vil fortsat være en central del af selskabets drift igennem Thomas og
Rasmus Dahl, der vil udvikle virksomheden i samarbejde med resten af ledelsen i
HusCompagniet.

Thomas Dahl, Administrerende Direktør i eurodan-huse: [”Vi ser frem til at blive en del
af HusCompagniet koncernen og sammen fortsætte med at levere kvalitetshuse til
vores kunder, som vi har gjort siden 1978. Sammen kan vi tage det næste skridt, og
gøre det endnu lettere og trygt at bygge nyt.”]

Kombinationen af de to virksomheder vil accelerere den fortsatte indsats for at forbedre
kundeoplevelsen og levere et stadigt bedre og mere konkurrencedygtigt produkt, hvor
vi sammen kan accellerere udviklingen af bæredygtigt byggeri - også til gunst for
kunderne. Dette vil finde sted igennem en skarpere profil for både HusCompagniet og
eurodan-huse. Samtidig planlægges en kombineret indsats i forbedring af
kundeservice og digitale løsninger til kunden, og i interne processer.

De to selskaber vil fortsætte som hidtil under hver deres banner, HusCompagniet og
eurodan-huse, med separate organisationer og egne designs. De samme kompetente



medarbejdere vil derfor fortsat hjælpe kunderne med at få opfyldt deres boligdrømme.

Transaktionen er betinget af sædvanlige godkendelser hos relevante myndigheder.

For yderligere information om HusCompagniet og eurodan-huse henvises til
https://www.huscompagniet.dk/ og https://eurodan-huse.dk/

https://eurodan-huse.dk/

