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Infrea byter lista till Nasdaq First North Premier 

Infrea byter lista till Nasdaq First North Premier. Ett naturligt steg i utvecklingen för att 
förbereda sig för tillträde till Nasdaq Main Market. 

Att noteras på Nasdaq First North har varit en värdefull plattform för Infrea i arbetet att generera intresse hos 

investerare. Genom konsekvent arbete med sina bolag inom den egna marknadsnischen – infrastruktur och 

samhällsbyggnad – är Infreas ansökan om tillträde till Nasdaq First North Premier nu godkänd och Infrea byter 

därmed lista den 18 juni 2019.  

Detta ett naturligt steg i utvecklingen och en förberedelse inför att inom några år ta klivet in på Nasdaq Main 

Market. Nasdaq First North Premier ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på Nasdaq Main Market 

genom att ställa högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell rapportering. Infreas 

tydliga strategi gällande investeringar, där ledarskap och entreprenörskap värderas högt, kombinerat med god 

struktur samt proaktivitet ger förutsägbarhet vilket leder till en stabil grund att stå på inför listbytet.  

– Sedan vår notering på Nasdaq First North har vi utvecklats på ett bra sätt, vilket gläder mig. Vi har 

genomfört aktiviteter enligt vår plan, allt för att nå dit vi har kommit idag. Listbytet är ett viktigt men naturligt 

steg för oss mot ett av våra större mål som är att bli listade på Nasdaq Stockholm Small Cap. Ett mål som vi 

borde ha nått inom något år ytterligare, berättar Infreas VD, Tony Andersson. 

Infreas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq First North 

Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare. 

För mer information:  

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

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 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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