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Infrea har idag tillträtt aktierna i Duo Holding AB  

Som meddelades 2020-12-04 förvärvar Infrea 100 procent av det Göteborgs-baserade bolaget verksamma 
inom framförallt asfalt och gjutasfalt Duo Holding AB. Idag 2021-01-05 slutfördes affären via att Infrea tillträtt 
aktierna. 

Bolaget tillträddes idag den 5 januari 2021 och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från och med idag. Detta 
förvärv beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om cirka 100 MSEK samt förstärka EBIT med cirka 10 MSEK. 
Köpeskillingen (på kassa- och skuldfri basis) uppgår till 34,5 MSEK och genomförs utan möjlig 
tilläggsköpeskilling. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån. 

̶   Vi är väldigt glada att börja året på bästa sätt med att välkomna ännu ett fint bolag inom Mark & 
Anläggningssektorn till Infreakoncernen. Förutom att stärka vår position i Västsverige skapar vi 
med Duo-gruppen en bredare produkt- och erbjudandeportfölj mot våra kunder genom att addera 
deras gedigna kunskap om gjutasfalt till gruppen. Vi ser fram emot att tillsammans med Duos VD 
Alexander Nilsson ta bolaget vidare, säger Tony Andersson, VD Infrea. 

För mer information:  

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

Om Duo Holding AB: 

Duo Holding AB äger Duo Asfalt AB som levererar asfaltslösningar och har egen tillverkning av 
material i sitt asfaltverk. Produkterna omfattar gjutasfalt och färgad asfalt. Med innovativa 
produkter kan mer slitstarka, hållbara och färgglada leveranser erbjudas kunderna, som framför 
allt finns bland byggentreprenörer och fastighetsägare. Bolaget har sitt säte i Västra Frölunda. Läs 
mer på www.duoasfalt.se 

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. 
www.infrea.se  
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