Pressemeddelelse

Ny mand i spidsen for typehusfirmaet Lasse
Larsen Huse
Kolding-erhvervsmanden Pierre Legarth sætter sig per 1. oktober i direktørstolen
for typehusfirmaet Lasse Larsen Huse A/S.

Typehusfirmaet Lasse Larsen Huse A/S, der har sin base i Aarhus, indsætter den nuværende
bestyrelsesformand Pierre Legarth som midlertidig administrerende direktør. Dermed afløser han
den nuværende direktør, Allan Laursen, som udtræder efter en frivillig og gensidig overenskomst.
- Beslutningen er truffet i bedste orden og overensstemmelse, og den bygger alene på en
konstatering af, at vi ikke er enige om strategien, udtaler Pierre Legarth, der samtidig bliver 100
procent aktionær i selskabet.
Hensigten er, at ledelsestransformationen på sigt skal udløse en mere adræt tilpasset organisation endvidere vil vi etablere og implementeres en ny og spændende projektdivision. Det bliver et
tiltag, som skal varetage større boligprojektbyggerier og dermed øge risikospredningen i selskabet.

Et rigtigt godt aktiv
Samtidig skal kerneforretningen optimeres ved hjælp af højere kundefokus samt strømlining og
acceleration af hussalget, der hovedsageligt omfatter opførsel af individuelle arkitekttegnede
kvalitetshuse til kræsne købere i hele Danmark.
Alt sammen er det processer, der skal være med til at understøtte selskabets vækststrategi.
- Allan Laursen har gennem mange år været et særdeles godt aktiv for selskabet, og derfor er det
også en fornøjelse, at vores tidligere direktør fremadrettet bliver tilknyttet Lasse Larsen Huse som
konsulent på specifikke projekter, fortæller Pierre Legarth.
Endvidere indsættes Rune Kjældgaard som økonomidirektør i selskabet per 1. oktober 2017. Rune
Kjældgaard er en kendt person i ejendomsbranchen, og han har en imponerende karriere bag sig.

Ansætter økonomidirektør
Rune Kjældgaard indledte sin karriere i den finansielle sektor, men har gennem de seneste 15 år
været en del af ejendomsbranchen.
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Først som indkøbschef hos Keops og siden – gennem 12 år - som direktør og medejer af NorCap
Gruppen, der er et ejendoms- og udviklingsselskab.
Rune Kjældgaard har gennemført cirka 60 store ejendomstransaktioner og udviklingsprojekter i
Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, og har haft ejerinteresser i ejendomme for mere end 2
milliarder kroner.
Af gennemførte projekter i Aarhus kan nævnes Lighthouse-komplekset på havnefronten samt
Hotel Scandic Aarhus City.

Mange års erfaring
Pierre Legarth ser frem til de nye og spændende opgaver. Kolding-erhvervsmanden har i forvejen
mange års erfaring fra bygge- og ejendomsbranchen via sit veldrevne ejendomsselskab Pierre
Ejendomme A/S, der opfører, udvikler og udlejer boliger og erhvervslejemål primært i Kolding.
Endvidere har koldingenseren erfaring med mere end 80 virksomhedsopkøb og fusioner,
herunder med synlige og imponerende resultater efter strømlining og procesoptimering inden for
lakeringsbranchen.
I 1985 grundlagde Pierre Legarth lakkoncernen pierre.dk Autolakering A/S, som siden har vokset
sig til at være Europas største og mest moderne lak-kæde.

Kendt for høj kvalitet
I maj 2016 blev lak-kæden solgt til den schweiziske kapitalfond Ufenau - men Pierre Legarth
indtager fortsat positionen som bestyrelsesformand i pierre.dk lakkoncernen.
Pierre Legarth har erfaring med mere end 80 virksomhedsopkøb og fusioner i både Danmark,
Sverige og Tyskland.
Og den nye direktør for Lasse Larsen Huse har ambitioner om og forventninger til, at
typehusfirmaet årligt sælger og opfører omkring mellem 2-300 boliger i Danmark inden udgangen
af 2020, forklarer Pierre Legarth.

-- -- --

FAKTA – Lasse Larsen Huse A/S
Virksomheden, der i 2012 opførte sit nye domicil i Aarhus-forstaden Åbyhøj, blev grundlagt i 1975 af tømrer og
konstruktør Lasse Larsen. Den dengang 29-årige tømrer og konstruktør Lasse Larsen etablerede virksomheden
ud fra en helt enkel filosofi, nemlig at danskerne skulle have mulighed for at bo i velbyggede huse.
Siden er der bygget mere end 2500 Lasse Larsen-huse - og tempoet er fortsat højt i virksomheden, som i dag
også har en afdeling i København. I gennemsnit afleverer byggefirmaet to nye huse hver eneste uge.
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Der er omkring 60 medarbejdere ansat i byggefirmaet samt mere end 100 beskæftiget ved underleverandører til
Lars Larsen A/S.
Mange af medarbejderne har været ansat i virksomheden gennem mange år. Allan Lauersen, der blev ansat som
tømrerlærling i 1985, blev indsat som administrerende direktør i Lasse Larsen Huse A/S i forbindelse med
virksomhedens generationsskifte i 2012. Han fortsætter som konsulent på en række specifikke byggeprojekter.
Virksomheden har følgende kerneværdier:
• Arkitektur kombineret med høj teknisk indsigt
• Kvalitetsmaterialer
• Individuelle løsninger
• Åben og tillidsfuld dialog gennem hele byggeprocessen
Få mere information på www.lasselarsenhuse.dk.

FAKTA - Pierre Legarth Holding A/S:
Grundlagde i 1985 pierre.dk Autolakering A/S, der i dag er Europas største og mest moderne lak-koncerner med
lakcentre i Danmark, Sverige og Tyskland.
Solgte i 2016 lak-koncernen til den schweiziske kapitalfond Ufenau, og er fortsat bestyrelsesformand i pierre.dk
Autolakering A/S.
Etablerede i 2000 ejendomsselskabet Pierre Ejendomme A/S, der opfører, udvikler og investerer i bolig- og
erhvervsejendomme.
Pierre Legarth er bosat i Kolding, hvor Pierre Ejendomme A/S ligeledes har sit domicil.
Læs mere på www.pierre-ejendomme.dk.

-- -- --

Kontakt Pierre Legarth via pierre@pierre-ejendomme.dk for yderligere information.
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