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AG Gruppen leverer stærkt regnskab

AG Gruppen kan kigge tilbage på et særdeles positivt 2021 med en
omsætning på 592 millioner kroner og et resultat på 131 millioner kroner før
skat.

- Vi er meget tilfredse med året, der er gået. Vi er næsten på højde med vores
rekordår 2020, hvor vi endte med et resultat på 136 millioner før skat. Vi
skylder vores medarbejdere en stor tak for, at de har ydet deres bedste endnu
en gang, siger CEO i AG Gruppen Robin Feddern.



AG Gruppen tog for flere år siden et strategisk valg om at indgå i flere større
samarbejder med kapitalstærke partnere. Partnerskaberne er kendetegnet ved
gensidig tillid, transparens og beslutningskraft og er i høj grad nøglen til AG
Gruppens succes i 2021.

- Vi har formået at tiltrække de helt rigtige samarbejdspartnere, der har de
samme værdier og ambitioner som os. Partnerskaberne gør det muligt for os
at kæmpe over vores egen vægtklasse. Vi kan omsætte flere projekter, vi får
en længere tidshorisont, og kan justere forretningen løbende. Vi sætter stor
pris på den tillid, vi bliver vist og arbejder hver eneste dag på at vise os
tilliden værdig, siger Robin Feddern.

Største joint venture til dato
I 2021 kunne AG Gruppen også fejre opstarten af sit største joint venture
projekt til dato. Det er Banemarksvej på grænsen mellem Glostrup og
Brøndby, hvor AG Gruppen i samarbejde med NREP og Topdanmark
Ejendomme bygger 667 boliger.

- Banemarksvej er et skoleeksempel på godt samarbejde, hvor vi puljer
ressourcerne for at skabe en harmonisk og sammenhængende bydel til glæde
for hele området. Jeg tror, at vi kommer til at se flere af den slags projekter i
fremtiden, hvor vi udvikler hele bydele fremfor enkelte boliger, siger Robin
Feddern.

Stærk tro på fremtiden
På de interne linjer kan AG Gruppen glæde sig over en succesfuld
implementering af et generationsskifte, som har givet en fladere hierarkisk
struktur og en revitaliseret organisation, hvor beslutninger og kompetencer
hviler på mange hænder. Der er stort engagement og begejstring blandt
medarbejderne, som på trods af mange lokationer formår at samarbejde som
ét hold. Troen på fremtiden er derfor stærk i AG Gruppen:

- Vi har en meget stabil og professionel medarbejderstab, som vi kan takke
for det flotte resultat i 2021. Vi vil forsætte de gode takter i 2022. Vi vil
udvikle by til alle, bygge med høj arkitektonisk kvalitet og med stadigt
stigende fokus på miljøet. Usikkerheden i markedet, renteniveu, inflation,
materialemangel og krig i Ukraine påvirker naturligvis vores forretning, men
vi forventer endnu et resultatmæssigt godt år for AG Gruppen. Vi er fortsat en
virksomhed i fremdrift, som nyder godt af stærke samarbejdspartnere og en
dygtig medarbejderstab. Vores tro på fremtiden er meget stærk, slutter Robin



Feddern.

Om AG Gruppen

AG Gruppen blev stiftet i 1986 og er en full-service ejendomsudvikler, som
skaber attraktive bolig- og erhvervsbyggerier, som afleveres til den aftalte
tid, pris og kvalitet. Og altid med omtanke for investorerne, nærmiljøet og de
mennesker der skal bo og arbejde i bygningerne. I dag er AG Gruppen en af
de vigtigste aktører i branchen med 8.000 boliger og erhvervsbyggerier bag
sig: Hjem og arbejdspladser som er bygget til mennesker og skabt med
omtanke. Og i en kvalitet, der kan tåle livet.
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