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Infrea förvärvar Mark & VA i Göteborg AB
Infrea expanderar affärsområdet Mark & Anläggning genom förvärv av Mark & VA i
Göteborg AB – leverantör av kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbete.
Försäljningen i Mark & VA i Göteborg uppgick 2018 till drygt 80 Mkr med ett rörelseresultat om 7,3 Mkr. Bolagets kunder är
bland annat fastighetsbolag, byggentreprenörer och exploatörer i Västsverige. Medarbetarna är kunniga och engagerade
med lång erfarenhet och stort kontaktnät. Bolaget har 16 medarbetare.
̶ Vi är väldigt glada över att nu få träda in som ny ägare i det välmående Mark & VA i Göteborg. Här finns många år av
kunskap som är ovärderlig för att utföra arbetet på kompetent och effektivt sätt, säger Tony Andersson, VD Infrea.
Mark & VA i Göteborg kompletterar Infreas närvaro i det expansiva Västsverige och bidrar till arbetet att långsiktigt bygga
en stabil och stark leverantör av infrastruktur. Vidare förstärker Mark & VA våra andra bolag inom segmentet, Tälje Mark
AB och Anläggningsgruppen i Skaraborg AB.
̶ Infrea är en stabil ägare som drivs av entreprenörer vilket kommer att utveckla Mark & VA i Göteborg AB vidare. Våra
kundrelationer, projekt och kompetenta medarbetare kommer att fortsätta vara kärnan i vår framgång, säger Martin
Berntsson, nuvarande ägare och VD.
Bolaget beräknas tillträdas den 1 oktober 2019 och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Förvärvspriset
uppgår till 31 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, 6,2 Mkr i nyemitterade aktier och externa lån. Priset per
nyemitterad aktie ska fastställas till den volymviktade genomsnittskursen tjugo handelsdagar före tillträdet. Förvärvet görs
genom Infreas dotterbolag, Infrea Mark Holding AB.

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 19 september
2019 kl 10.00 CEST.

Om Mark & VA i Göteborg:
Mark & VA i Göteborg AB erbjuder kompletta tjänster inom mark och anläggningsarbeten – från planering och projektering
till byggledning och idrifttagning. Huvuddelen av uppdragen kommer från kommuner, byggentreprenörer, fastighetsägare
och exploatörer och omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya väg-, mark- och
trädgårdsytor

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 Growth Market 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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