
 

 

 

Pihl-koncernen tager afgørende skridt mod ny struktur 
Det nyetablerede selskab Pihl Holdings A/S overtager det fulde ejerskab af Pihl & Søn A/S og får 
samtidig skattevæsnets godkendelse til at etablere den nye selskabsstruktur. Den fulde kontrol 
over selskaberne er afgørende for at opnå synergier i koncernen, siger koncernens 
bestyrelsesformand. 
 
I slutningen af 2020 annoncerede Pihl-koncernen en ny struktur, hvor de tre driftsselskaber LM Byg A/S, 
Pihl & Søn A/S og BNS A/S blev samlet under samme paraply i det nye holdingselskab Pihl Holdings A/S. Nu 
annoncerer koncernen, at den overtager det fulde ejerskab af Pihl & Søn A/S og dermed opnår fuld kontrol 
over alle tre datterselskaber. 
 
”Det er afgørende for os at blive herre i eget hus, og den fulde kontrol er en væsentlig brik i vores 
langsigtede strategi. Det giver os muligheden for at strømline koncernen og få fuldt udbytte af de mange 
synergier, der er i vores organisationen,” siger bestyrelsesformand i Pihl-koncernen, Jesper Koefoed. 
 
Da det i slutningen af 2020 blev meldt ud, at LM Byg, Pihl & Søn og BNS blev samlet under én fane i Pihl 
Holdings A/S manglede der en række godkendelser, før implementeringen af den nye koncernstruktur 
kunne gå igennem. Nu har Pihl Holdings A/S modtaget skattemyndighedernes godkendelse, hvilket betyder, 
at holdingselskabet er endelig klar til at udrulle den nye struktur. 
 
”Målsætningen med den nye struktur er at fremtidssikre koncernen og skabe nye muligheder for vækst og 
effektivisering. Med godkendelsen fra myndighederne er vi klar til at påbegynde arbejdet, frigive kræfter i 
driftsselskaberne og skabe de bedste vækstbetingelser for hele koncernen, ” siger Jesper Koefoed, der 
allerede nu forventer en markant vækst i koncernens omsætning i 2021. 
 
Pihlkonsortiet styrkes yderligere 
Pihl Holdings A/S indgår en aftale om at købe M.J. Eriksson Holdings ejerandel på 31,6% i Pihl & Søn A/S, 
mens M.J. Eriksson Holding A/S får en aktieandel på 16,5% i det nye holdingselskab. Overdragelsen afventer 
nu konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse. Ifølge hovedaktionær Carsten Mindegaard betyder 
aktieoverdragelsen, at samarbejdet bliver endnu tættere i Pihlkonsortiet mellem koncernen og M.J. 
Eriksson Holding. 
 
”Vi har en lang historie med M.J. Eriksson, og det var for os en helt naturlig udvikling at få en tæt 
samarbejdspartner ind som aktionær og styrke vores tætte forhold yderligere. Konstellationen betyder, at 
vi flytter det gode og historiske samarbejde i Pihl op på et nyt niveau,” siger Carsten Mindegaard. 
 
Anja Bach Eriksson, bestyrelsesformand i familievirksomheden M.J. Eriksson Holding, glæder sig ligeledes 
over det styrkede samarbejde og udsigten til at arbejde på tværs af koncernens selskaber. 
 
”Det er en spændende rejse og et vigtigt skridt tættere på hinanden. Jeg ser særligt frem til samarbejde på 
nye områder med alle underselskaberne og Pihl-koncernen som helhed,” siger Anja Bach Eriksson. 
 
Pihl Holdings A/S 
Pihl-koncernens moderselskab ejer de tre datterselskaber Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og BNS A/S, der er 
dybt specialiserede inden for hvert deres område. Koncernen omsatte for 1,1 mia. kr. i seneste regnskabsår 
og forventer en betydelig vækst i det indeværende år. 
 
 



 

 

M.J. Eriksson Holding A/S  
M.J. Eriksson Holding A/S er medejer af en række virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, herunder M.J. 
Eriksson A/S der er en af Danmarks største jord- og anlægsentreprenører og beskæftiger i dag flere end 700 
medarbejdere med fagspecifikke kompetencer til håndtering af alle typer anlægsopgaver. 
 
Medarbejderne i M.J. Eriksson A/S besidder solide erfaringer inden for deres specifikke fagområder og 
understøttes af Danmarks største og mest moderne maskinpark, som tæller flere end 450 
entreprenørmaskiner på bælter eller gummihjul, mobilkraner og jernbanemaskinel og andet specialudstyr. 
 
Siden 2015 har M.J. Eriksson A/S haft en årlig omsætning på over 2,2 mia. kr. og en solid soliditets- og 
likviditetsgrad, hvilket også er ensbetydende med, at de regnskabsmæssigt er vurderet i øverste kategori 
med en Triple-A rating. 


