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Infrea AB förvärvar resterande 30 procent i Tälje Mark  

Infrea blev med bolagets grundare och entreprenörer gemensamma ägare till Tälje Mark i 
december 2018. Infreas initiala ägarandel uppgick till 70 procent och med en 
överenskommen utköpsplan för resterande 30 procent år 2021 respektive år 2022. För att 
förenkla Infreas ägande har parterna enats om att tidigarelägga tidigare kommunicerad 
utköpsplan och verkställer förvärvet av resterande 30 procent av aktierna idag.   

Förvärvet 

Infrea VD Tony Andersson säger i en kommentar att ”förvärvet av Tälje Mark har utvecklats på 
ett positivt sätt för Infrea och vi är glade för att vi kan tidigarelägga förvärvet av hela bolaget.” 

Tälje Marks VD Anders Henlöv och en av delägarna säger att ”Infrea har blivit en mycket bra ägare till Tälje Mark och vi 
känner inte något behov av att avvakta kommande år med försäljningen av våra aktier. Då Tälje Mark är en viktig del för oss 
personligen så kommer inte heller försäljningen av våra aktier påverka vårt engagemang för bolaget.” 

Infrea förvärvar resterande 30 procent av aktierna i Infrea Mark Holding AB, som äger samtliga aktier i Tälje Mark AB. 
Förvärvet görs till en köpeskilling om 12,75 Mkr kontant. Infreas tidigare utköpsåtande är upptaget i bolagets räkenskaper 
som en skuld om 23,2 Mkr varför Infrea kommer att redovisa en positiv resultateffekt om 10,5 Mkr i delårsrapporten för 
andra kvartalet 2019. 

 

För mer information:  

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81  

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 25 juni 2019 kl. 10.45 CEST.  

Om Infrea:  

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna 

bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt 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)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se 
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