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PRESSMEDDELANDE  
Stockholm 2020-04-03 

Infrea har idag tillträtt aktierna i BRAMARK och 
får starkare position i Göteborg 

Som meddelats 2020-02-27 förvärvar Infrea Göteborgsbaserade mark och 
anläggningsföretaget bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 
procent och idag slutfördes affären.  

Bolaget tillträds den 3 april och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Detta förvärv beräknas 

tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 30 Mkr samt förstärka EBITDA med ca 3,5 Mkr. Förvärvspriset uppgår 

till 15Mkr för aktierna. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån. Samtidigt går bolaget samman 

med sedan tidigare förvärvade Mark & VA i Göteborg AB och drivs fortsättningsvis som BRAMARK & VA, under 

VD Carl-Johan Grimslätt. 

   ̶ Att vi förenar Mark & VA med BRAMARK i samband med förvärvet gör att vi snabbt kan komma på banan 

som en riktigt stark spelare på marknaden. Martin Berntsson, tidigare VD i Mark & VA, kommer att fortsätta i 

det nya bolaget med fullt fokus på utveckling av kunder och försäljning medan Carl-Johan Grimslätt får rollen 

som VD, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef i Infrea. 

 

För mer information:  

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

 

Om BRAMARK Entreprenad i Göteborg: 

BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB erbjuder kompletta tjänster inom mark och anläggningsarbeten, för 

utförande både på totalentreprenad och utförandeentreprenad. Tjänsterna omfattar VA, vägar, 

grundläggningar, parkeringar, ytskikt och planteringar – från planering och projektering till projektledning och 

idrifttagning. Huvuddelen av uppdragen kommer från kommuner, byggentreprenörer och fastighetsägare.  

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 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 Erik Penser Bank AB,  

tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se är bolagets Certified Adviser.  
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