
 
 
 

 
 

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  
Stockholm 2019-06-27 

 

INFREA förvärvar Anläggningsgruppen Skaraborg och utökar 
närvaron i Mellansverige 

Infrea förvärvar Anläggningsgruppen i Skaraborg AB. Bolagets tidigare ägare kommer att 
kvarstå i ledningen och ansvara för den operativa driften av Anläggningsgruppen. 

Anläggningsgruppen passar väl in i Infreas tydliga strategi och investeringsfokus. Affären ligger inom kvalificerade mark- och 
anläggningsarbeten. Bolaget bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom mark och anläggningssektorn i Västra 
Götaland med tyngdpunkt på gamla Skaraborgs län. Huvudkontoret är beläget i Skövde med lokalkontor i Falköping och 
Lidköping.  

Bolaget har haft en bra tillväxt och omsättningen prognostiseras till 130 Mkr för 2018/19 med ett rörelseresultat om ca 11 
Mkr.  

̶  Anläggningsgruppen har en stor potential att fortsätta växa på marknaden i Mellansverige och kommer kunna dra och 
synergier från Infreas övriga innehav, som till exempel Asfaltsgruppen och Tälje Mark, säger Tony Andersson, VD Infrea. 

̶  Vi ser fram emot att bli en del av Infrea. Anläggningsgruppen blir en viktig del i Infreas byggande av tjänstebolag som 
erbjuder infrastruktur i samhället. De har ett gott rykte som ägare och utvecklar de verksamheter de förvärvar. Nu kan 
nästa fas för Anläggningsgruppen börja med större möjligheten att uppnå vår vision – att ha marknadens mest nöjda 
kunder, säger Jan Arvidson, VD i Anläggningsgruppen. 

Anläggningsgruppen kommer att ingå i Infreas affärsområde Mark & Anläggning. Bolaget beräknas tillträdas den 1 oktober 
2019 och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Förvärvspriset uppgår till 42 Mkr på kassa och skuldfri bas 
varav 12,6 Mkr kommer att erläggas i nyemitterande aktier i Infrea på tillträdesdagen.  Priset per nyemitterad aktie ska 
fastställas till den volymviktade genomsnittskursen tjugo handelsdagar före tillträdet. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om 
maximalt 10 Mkr kontant baserat på rörelseresultatet år 2020 utgå under vissa förutsättningar.  Förvärvet finansieras med 
egna medel, nyemitterade aktier och externa lån. 

För mer information:  

Tony Andersson, VD Infrea, 08 401 01 81  

Jan Arvidson, VD Anläggningsgruppen, +46 500 78 0801 

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 27 juni 2019 kl. 14:30 CEST.  

Om Anläggningsgruppen: 

Anläggningsgruppen är totalentreprenör inom mark- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen 
kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning, sprängning 
och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor. 
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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)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se 
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