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Delårsrapport INFREA AB januari-juni 2018
Nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North
Andra kvartalet 2018
• Åtgärder genomförda inom Affärsområde Vatten, Avlopp (VA) för att höja
effektiviteten i verksamheten.
• Affärsområdet Mark och anläggning är i full produktion efter kall start i april.
• Affärsområdet Brandskydd fortsätter att växa.
• Koncernens omsättning uppgick till 197,1 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen
bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om 15,8 Mkr (-).
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -6,8 Mkr (-).
• Resultat per aktie -0,87 kr (-).
Första halvåret 2018
• Koncernens omsättning uppgick till 306,8 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen
bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om 13,2 Mkr (-).
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till –26,8 Mkr (-).
• Resultat per aktie -2,10 kr (-)

INFREA är en industrigrupp med mål att vara stabil över konjunktursvängningar och med fokus
inom industriservice och infrastruktur.
INFREA investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten
gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena
är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel nr +46 8
50301550 är Bolagets Certified Adviser.
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VD kommentar
Ett spännande andra kvartal för INFREA
INFREA listades hos Nasdaq First North den 20 april 2018, en efterlängtad dag vi arbetat hårt mot var
då äntligen här. Vårt andra kvartal har därför till stor del präglats av att återgå till normal
verksamhet. Våra bolag rapporterar en stabil tillströmning av uppdrag utan avmattning på
marknaden. Samtidigt ser INFREA fortsatt rörelse på förvärvsmarknaden inom vår nisch. Detta
stärker oss i våra ambitioner och vi har goda förhoppningar om vår framtida tillväxt.

Verksamheten växlar upp i takt med utvecklingen
Affärsområdet VA – vatten och avlopp – växer fortsatt stadigt. Detta trots den torra våren och
sommaren vilken minskat efterfrågan av våra spolbilar och grävsugar. Hösten närmar sig och
förhoppningsvis kommer det då mer nederbörd, vilket jag tror de allra flesta välkomnar. För oss
innebär nederbörd och höst även i de flesta fall både mer jobb och fler affärsmöjligheter.
Vårt dotterbolag Cleanpipe, verksamt inom affärsområdet VA, står just nu inför utmaningen att ta än
fler marknadsandelar genom utökad geografisk närvaro. För att klara av detta måste bolaget arbeta
mer effektivt i flera led. Var tid i ett företags utveckling har sin ledare och det är dags för nytt
ledarskap i Cleanpipe. Därför kommer en ny VD som kan ta en ansats i detta tillsammans med oss att
tillsättas i bolaget. Rekryteringen inleddes i juni.
Överlag är säsongsvariationer i affärerna en naturlig del i flera av våra dotterbolags verksamheter, i
vissa mer än andra. Vårt asfaltverk kom igång med produktionen först under andra veckan i april i år
på grund av kyla och snö. En snö som kanske är lite svår att komma ihåg denna rekordvarma
sommar. Sedan dess har produktionen körts för fullt.

Entreprenörskapet är vår grund och energikälla
För mig som VD för INFREA känns det inspirerande att vi nu har återgått till normal verksamhet med
fullt fokus på affären och våra bolag. Eftersom entreprenörskapet är centralt inom INFREA är
närheten till våra verksamheter en av våra styrkor när vi utvecklar verksamheten. Till exempel
besökte jag tillsammans med INFREAs styrelse och ledning vårt asfaltsverk och en pågående
asfaltsläggning utanför tekniska verket i Linköping i mitten av juni.
Det finns gott om välskötta bolag inom vårt investeringsfokus. Vi kommer att fortsätta addera
verksamheter som passar in i vår strategi och geografi. Vi söker aktivt fler entreprenörer till vår
koncern.
Vi går helt klart en spännande höst och vinter till mötes. Full av entreprenörskap, utveckling och
effektiva lösningar.
Tony Andersson
VD
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Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets
hemsida www.infrea.se. Fullständig delårsrapport 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
Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 8.30.
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