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Infrea har idag slutfört försäljningen av BST-
koncernen  
Som meddelats den 12 april 2019 har Infrea beslutat sälja koncernens innehav i BST 
Brandskyddsteamet koncernen (BST) till IK Small Cap II-fonden, vars rådgivare är IK Investment 
Partners (IK). Försäljningen har slutförts per idag då köparen tillträtt aktierna i BST.  

Försäljningen görs till ett totalt Enterprise Value om knappt 500 Mkr avseende hela koncernen 
vilket innebär att Infrea erhåller i likvida medel efter lösen av befintliga förvärvslån och 
transaktionskostnader knappt 180 Mkr. Försäljningen sker genom holdingbolaget BST Norden 
Holding AB som Infrea äger till 52 procent. 

”BST har varit ett framgångsrikt innehav för Infrea och har sedan förvärvet år 2016 vuxit från 220 Mkr till 
knappt 340 Mkr i årsomsättning. Vi ser att köparen har goda förutsättningar för att fortsätta utveckla BST-
koncernen vidare” säger Tony Andersson, VD Infrea. 

Infrea reavinst från försäljningen uppgår till cirka 50 Mkr och kommer att redovisas under andra kvartalet 2019. 
Likviden från försäljningen kommer att hanteras inom ramen för bolagets affärsplan för fortsatt tillväxt inom 
Infrastruktur.  

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 21 maj 2019 kl. 11:15 CEST.  

 
 
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 på̊ 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 

 


