
Presentasjon	  av	  Fonc	  Holding	  AS	  
• Fonc Holding AS ble stiftet i 1999 av dagens aksjonærer.  

• Selskapet er 100% privat.  

• Familien har drevet med Eiendomsutvikling / Utleie siden 1889  

• Finn Christophersen er styrets formann og har kontroll over 100% av A- 

aksjene i selskapet.  

• Selskapet er morselskap for øvrige selskaper innen Fonc- Gruppen.  

• Selskapene innen gruppen driver primært med utvikling av større 

næringseiendommer.  

• Gruppen driver også utleie av lokaler og boliger.  

• Gruppen har et eget Driftsselskap som utfører alle tjenester vedr. drift av 

egne og kunde relaterte eiendommer.  

• Pr. dato opererer selskapene i 9 kommuner.  

• Det henvises til selskapets hjemmeside www.fonc.no  

• Selskapene i gruppen har gjennom årene tilknyttet seg fagekspertise på 

mange områder.  

• Selskapet har en sunn og god økonomi ref. Dun & Bradstreet`s 

ratingsystemsløpende oppdatering på siden for kontaktinfo. 

• Selskapets hovedbankforbindelse har siden 2004 vært Danske Bank  

• På forespørsel vil vi oppgi referanser fra kunder innen Gruppen. Dette er 

kunder som vi har utviklet eiendommer for, kunder som leier lokaler av 

oss eller kunder som har utviklet eiendom sammen med oss for så å kjøpe 

eiendommen etter ferdigstillelse. Likeledes vil vi kunne gi referanser på 

drift av eiendommer. ��� 

 

Fonc Holding AS  
Finn Christophersen  
Styreformann  



VÅR	  FORRETNINGSIDE: 
Fonc – Gruppen arbeider med: ��� 

Næringsutvikling og utleie av lokaler og boliger samt drift av eiendommer med 
det mål å oppnå effektivitet og resultatoppnåelse for våre kunder. 

 

VÅR	  LEDESTJERNE:	  	  
Vi ønsker å stille store krav til oss selv – og at våre kunder stiller krav til oss. 

Dette har vi formet i Fonc ”ledestjerne”. Den er bestemmende for vår 
arbeidsform 

 

Kundenytte / Kundetilfredshet skal være et sentralt begrep i alt vi gjør.  

Kvalitet, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i alle prosjekter.  

Vårt store nettverk og valg av samarbeidspartnere skal bidra til kontinuerlig 
utvikling og markedsorientering.  

Vi skal arbeide mot maksimal kundetilpassning i våre prosjekter.  

Vi skal oppfattes som praktikere.  

Vi skal søke utviklingsprosjekter som sikrer konkrete resultater for våre kunder. ��� 

VÅRT	  MÅL:	  	  
���Å utvikle et nært samarbeide med våre kunder slik at vi sammen kan påvirke og 
sikre mål-oppnåelse. ��� 

Dette kan kun skje gjennom grundig forberedelser, situasjonstilpassning og 
seriøs kravstilling i oppfølgingen.	  	  


