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PRESSEMEDDELELSE 
 
BELFOR, verdens førende skadeservicevirksomhed, udvider sin 
geografiske dækning i Europa med SSG Group Scandinavia. 
 
København, 22. juni 2022 – BELFOR, verdens største 
skadeservicevirksomhed og SSG, førende på det skandinaviske 
marked inden for skadesanering og genopbygning, har slået sig 
sammen for at styrke vores kundeservice i Danmark, Norge og 
Sverige. 
 
BELFOR har nu mere end 12.500 medarbejdere og 500+ lokationer i 
hele verden. Vi dækker alle led, når det kommer til genopbygning 
efter en skade. Vi vurderer skaden, igangsætter nødvendige 
foranstaltninger, og vi sørger for renovering og genopbygning, uanset 
skadens omfang. 
 
SSG Group tilbyder bl.a. skadeservice, renovering og genopbygning 
og har 980 medarbejdere, fordelt på 57 lokationer i Danmark, Sverige 
og Norge. 
 
"Med SSG udvider vi vores dygtige og erfarne teams med gode folk, 
øger vores servicekapacitet og optimerer vores responstider for vores 
nationale og internationale kunder", udtaler Elvir Kolak, CEO for 
BELFOR Europe. 
  
"Denne transaktion betyder et enormt løft for vores organisationer i 
Danmark, Norge og Sverige. Ved at kombinere BELFORS tekniske 
kompetencer med vores serviceportefølje åbner vi for nye 
udviklingsmuligheder for vores medarbejdere", tilføjer Carsten 
Fensholt, CEO for SSG Group. 
  
"Vi er glade for at byde SSG velkommen i BELFOR-familien, og vi 
glæder os til at medvirke til deres fremtidige vækst. SSG beskæftiger 
fantastiske medarbejdere og har stort fokus på kunderne – og er 
derfor et perfekt match for os! Vi er stolte over at få dem ombord. Hos 
BELFOR er vores vækstplaner ambitiøse, og vi leder aktivt efter gode 
virksomheder, der kan tilslutte sig BELFOR-familien – både i 
Skandinavien og resten af Europa", afslutter Sheldon Yellen, global 
CEO hos BELFOR. 
 
Fremover vil BELFOR være Danmarks førende 
skadeservicevirksomhed med tilføjelsen af 650 nye medarbejdere. 
Opkøbet af SSG er et stort skridt på vejen mod en større 
tilstedeværelse i Skandinavien, som startede med erhvervelsen af det 
danske skadeservicefirma,  
Røsva, efterfulgt af Rølund i 2021.  
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OM BELFOR 
 
BELFOR er førende på det globale marked inden for skadeservice.  
Med mere end 40 års erfaring kan vi hos BELFOR tilbyde at hjælpe 
dig igennem hele dit skadesforløb, lige fra vurdering af skaden, til  
renovering og genopbygning. Det betyder bl.a., at vi er den foretrukne 
partner både for forsikringsselskaber samt kommercielle og private 
kunder.  
 
Med SSG under fanen har BELFOR nu mere end 12.500 ansatte og 
500 lokationer i 57 lande. Vi er klar til at hjælpe vores kunder 24 timer 
i døgnet, 365 dage om året, uanset hvor store og komplekse 
skaderne er. 
 
 
www.belfor.com  

 


