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Ingeniør- og designvirksomheden ÅF køber energi 

eksperten P.A.P i Danmark  

Opkøbet vil etablere ÅF på det danske energimarked og er et godt 

udgangspunkt for yderligere vækst i de nordiske lande. 

P.A.P er en ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med ekspertise, der dækker alle 

fagdiscipliner inden for elforsyning fra produktion til transmission og distribution. P.A.P 

er grundlagt i 1906 og tilbyder rådgivende, tekniske og administrative ingeniørydelser 

inden for adskillige forretningssegmenter såsom transformerstationer, transmission, 

distribution, vedvarende energi og kraftvarme.  

“Danmark er et prioriteret og interessant marked for os med kommende investeringer 

i det danske strømnetsystem. P.A.P har omfattende kompetencer inden for 

transmission og distribution, hvilket supplerer vores tilbud og vil muliggøre yderligere 

vækst på energiområdet i Norden,” siger Jonas Gustavsson, President og CEO for ÅF.    

“Vi ser frem til at blive en del af ÅF, en af de største virksomheder inden for ingeniør- 

og designtjenester i Skandinavien. Vores kunder og medarbejdere vil drage fordel af 

vores fælles kapacitet og kompetencer. Sammen vil vi kunne påtage os store projekter 

med transmission og distribution,” siger Carsten Eichstedt, CEO for P.A.P. 

P.A.P har et årligt salg af SEK 60 mio. og er primært aktivt på det danske marked, 

herunder Færøerne og Grønland. Virksomheden beskæftiger 46 medarbejdere i hhv. 

København, Aalborg og Aarhus. P.A.P konsolideres med ÅF Group fra oktober 2018. 

ÅF er af Børsen blevet udpeget som en af de hurtigst voksende virksomheder i 

Danmark og har modtaget nomineringen Børsen Gazelle 2018. 

"Vi fortsætter vores vækstrejse i Danmark, og vi ser frem til at skabe bæredygtige 

ingeniør- og designløsninger sammen med vores kunder og medarbejdere," 

konkluderer Jonas Gustavsson. 
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ÅF er et ingeniør- og designfirma inden for energi, industri og infrastruktur. Vi skaber 

bæredygtige løsninger til de næste generationer gennem talentfulde mennesker og teknologi. Vi 

er baseret i Europa, og vores forretning og kunder findes over hele verden. 

ÅF- Making Future. 


