
 
 

 
 

 
 

Infrea AB (publ) 

Skeppsbron 36 
SE-111 30 Stockholm 
infrea.se 

Telefon: +46 (0)8 401 01 80 
E-post: info@infrea.se 

Org.nr: 556556-5289 
Styrelsens säte: Stockholm 

   

Pressmeddelande         
        

 

 
                  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Andra kvartalet 2019 
• Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 167,0 Mkr (116,8). Affärsområdet Brandskydd 

redovisas som avvecklad verksamhet från och med första kvartalet 2019. 

• EBITDA för koncernen uppgick till 16,7 Mkr (0,9). 

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,1 Mkr (-4,4). 

• Resultat efter skatt från affärsområde Brandskydd (avvecklad verksamhet, inkl. reavinst vid avyttringen) uppgick 
till 119,9 Mkr (10,3). 

• Resultat per aktie 3,37 kr (-0,13). 

• Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma hösten 2019 för beslut om en efterutdelning om 0,6 
kr/aktie till bolagets aktieägare.  

• Affärsområden: 

• Mark & Anläggning har haft en god tillväxt under kvartalet och en rörelsemarginal på 13,9 % (8,8). Avtal 
har tecknats att förvärva Anläggningsgruppen i Skaraborg AB. Tillträde beräknas ske 1 oktober 2019. 
Under kvartalet har resterande 30 % av Tälje Mark förvärvats. 

• Vatten & Avlopp förbättrar sitt resultat med bibehållen omsättning. 
 

 

 

 

 
 

Första halvåret 2019 
• Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 247,3 Mkr (164,7). 

• EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (-8,9). 

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -4,0 Mkr (-19,5). 

• Resultat per aktie 3,05 kr (-0,81). 

 

Resultatutveckling i sammandrag 

Belopp i Mkr 
2019 

apr-jun 
2018 

apr-jun förändr. 
2019 

jan-jun 
2018 

jan-jun förändr. 
2018/19  

rull 12 mån 
2018 

jan-dec   
Om IFRS16 ej 

tillämpats 2019 jan-jun 

Nettoomsättning 166,3  108,3 58  245,9  154,7 91,2  485,1  393,9   245,9 

Rörelseresultat 9,1  -4,4 13,5  -4,0  -19,5 15,5  6,6  -8,90   -4,5 

Rörelsemarginal, % 5,5  neg -  neg  neg -  1,4  neg   neg 

EBITDA 16,7  0,9 15,8  11,3  -8,9 20,2  31,8  11,5   4,2 

EBITDA marginal, % 10,0  0,8 -  4,6  neg -  6,6  2,9   1,7 

Periodens resultat,                     

kvarvarande verksamheter 13,7  -5,6 19,3  1,8  -19,6 21,4  10,5  -11,0   2,1 

Resultat per aktie,                     

före och efter utspädning, kr 3,37  -0,13 3,5 3,05  -0,81 3,86  3,89  0,06   3,07 

 

Om Infrea 

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom 
affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med 
en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post 
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. 
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VD-kommentar  
Vi har haft ett händelserikt och starkt andra kvartal och den positiva trenden ser ut att hålla i sig. 
 

Mark & Anläggning i Mälardalen 

Inom Mark & Anläggning har vår bolagsgrupp Asfaltsgruppen likt föregående kvartal levererat ett mycket starkt andra 
kvartal vilket syns både i omsättningsökning och förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. 
Efterfrågan på entreprenörer inom mark och anläggning är fortsatt hög och vi arbetar med att möta behovet på bästa sätt. 
Vi har bland annat stärkt upp med en ny regionchef i Mälardalen som bearbetar områden söder om Mälaren.   
 
Vi ser behov av ytterligare ett asfaltverk och arbetar aktivt med att se över möjligheterna att  
starta upp en anläggning söder om Södertälje. Med ytterligare ett asfaltverk kan vi öka vår 
geografiska närvaro och leverera mark och anläggningstjänster inom ett större geografiskt 
område.   

 

Svag försäljningsmånad i juni hos Cleanpipe-gruppen men fortsatt positiv 
utveckling 

Vår bolagsgrupp Cleanpipe inom affärsområdet Vatten & Avlopp har startat året 
positivt, med en ny ledning på plats som lagt fokus på effektivisering av verksamheten 
och kostnadskontroll. Detta arbete har fortsatt under andra kvartalet vilket har lett till 
att EBITDA ackumulerat för året har förbättrats till 8,4 Mkr från -3,4 Mkr för 
motsvarande period föregående år med en något ökad omsättning. Bolagsgruppen 
belastas dock fortfarande av stora avskrivningar på fordonsparken. Bolagsgruppen 
hade en svag försäljningsmånad i juni i år vilket tyvärr ledde till att resultatet 
ackumulerat inte är lika bra som vi hade hoppats på. Den nya ledningen arbetar dock 
mycket aktivt och strukturerat, ett arbete som jag också är högst delaktig i och som 
kommer fortsätta att ge positiv effekt på resultaten i verksamheten framöver.  
 

Försäljning och förvärv  

Försäljningen av affärsområdet Brandskydd (”BST-koncernen”) är nu klar och jag är 
mycket belåten över hur vi landade affären. Vi nästan dubblade insatsen på ca 2,5 år. 
Vår verksamhet behöver kapital för att återinvestera och skapa fortsatt tillväxt, 
försäljningen av BST har gett oss nya möjligheter att göra det. I slutet av kvartalet valde vi 
bland annat att tidigarelägga utköpet av resterande 30% av Tälje Mark. Förvärvet av Tälje Mark 
har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glada över att kunna tidigarelägga 
förvärvet av hela bolaget. I slutet av kvartalet signerade vi också köpet av Anläggningsgruppen i 
Skaraborg, ett steg som ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att förvalta 
detta välskötta bolag och önskar dem välkomna till Infrea! 
 
Framåt har vi fortsatt fokus på att söka efter fler välskötta bolag som är redo att ta nästa steg som 
en del av Infrea. Jag ser att behovet av de tjänster som vi levererar är fortsatt stort och vi är med 
och bidrar till att samhällen fungerar idag och i morgon. 
 
Tony Andersson 
VD 
 

  

” I slutet av kvartalet signerade vi köpet av Anläggnings- 
gruppen i Skaraborg. Helt i linje med vår tillväxtstrategi.” 
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Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 16 augusti 2019 kl 08.30 CEST. 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se. 
Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se 
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se 

 

http://www.infrea.se/

