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Aarsleff har indgået betinget aftale om overtagelse af aktier i 
Permagreen Grønland A/S 
 
Per Aarsleff Holding A/S har indgået aftale om at overtage 70 % af aktierne i entreprenørselskabet 
Permagreen Grønland A/S. 
 
Permagreen er et stort lokalt grønlandsk entreprenørselskab med 350 medarbejdere og en årlig 
omsætning på omkring 400 millioner kroner. Selskabet, som har hovedkontor i Nuuk og afdelinger i 
Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq, bygger alt fra boliger til institutioner, sygehuse, fabrikker 
og erhverv samt udfører de anlægsopgaver, som er relateret til byggerierne.  
 
Aarsleff-koncernen har igennem flere år udført enkeltstående byggeri- og anlægsprojekter i 
Grønland blandt andet i samarbejde med Permagreen og også med deltagelse af Aarsleffs 
islandske selskab Ístak hf. 
 
”Med Aarsleff-koncernens mange kompetencer kan Permagreen og dets medarbejdere se ind i en 
fremtid, der vil give nye og stærke muligheder for deltagelse i løsning af de mangeartede byggerier 
og anlægsarbejder, som det grønlandske samfund står overfor i de kommende år. Det er 
betryggende for mig, efter 40 års virke i Permagreen, at det netop er Aarsleff med deres 
entreprenante indstilling, der tager over,” udtaler tidligere hovedaktionær Preben Kold Larsen. 
 
”Grønland er ikke nyt for Aarsleff-koncernen. Vi har flere projekter bag os og udfører lige nu 
Grønlands største skolebyggeri i Nuuk. Med erhvervelsen af selskabet får Aarsleff lokal 
tilstedeværelse og en styrket position i Grønland, hvor der lige nu sker stor udvikling med 
investeringer i ny infrastruktur og stigende boligbyggeri særligt i de større byer. Vi ser et 
spændende marked med et stort potentiale, hvor Aarsleff-koncernen med Permagreen Grønlands 
kompetencer står ekstra stærkt,” udtaler Nicolai Schultz, viceadministrerende direktør i Aarsleff-
koncernen. 
 
Den resterende ejerandel på 30 % bliver ligeligt fordelt mellem Permagreens nuværende 
administrerende direktør Jeppe B. Steffensen og den nuværende produktionsdirektør Jesper J. 
Petersen, som begge fortsætter i ledelsen ”Den nye konstellation får ingen indvirkning på den 
daglige drift eller ledelse og Permagreen vil fortsat være et kendt navn samt lokal forankret i 
Grønland. Vi ser det kommende samarbejde som en styrkelse af den udvikling vi startede for et år 
siden. ” udtaler Jeppe Steffensen. Den tidligere hovedaktionær Preben Kold Larsen forsætter i 
Permagreen frem til juni 2022, hvorefter han overgår til en stilling som konsulent. 
 
Overtagelsen forudsætter de grønlandske konkurrencemyndigheders godkendelse. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Permagreen, Jeppe B. Steffensen, tlf. +299 54 77 99 
Aarsleff, Nicolai Schultz, tlf. +45 2488 7990. 
 

 


