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Infrea har idag tillträtt aktierna i Tälje Mark 

Som meddelats 2018-10-23 har Infrea förvärvat 70 procent av Tälje Mark AB. Bolagets 
tidigare ägare kommer att fortsätta att äga 30 procent samt vara operativa i driften av Tälje 
Mark. Infrea har idag tillträtt dessa 70 procent av aktierna i Tälje Mark 

Tälje Mark erbjuder ett flertal tjänster inom mark och anläggning. Verksamheten omfattar allt från schaktning, 
sprängning, pålning ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor.  
 
Bolaget har haft en kontinuerlig stark tillväxt sedan starten år 1993 och omsättningen uppgick 2017/18 till 126 
Mkr med ett rörelseresultat om ca 20 Mkr rensat från engångseffekter, vilket motsvarar knappt en krona per 
Infrea-aktie. Bolaget har en stor potential att fortsätta växa på marknaden i södra Storstockholm och 
Mälardalen. 
 
− Tälje Mark har mycket att erbjuda sina befintliga kunder såväl som nya och stora möjligheter att fortsätta sin 
framgångsrika verksamhet. INFREA förvärvar initialt 70 procent av bolaget, till en värdering om 51,0 MSEK och 
har avtalat om att förvärva resterande 30 procent i två steg år 2021 respektive 2022. Vi ser att detta är en 
investering som kommer växa stabilt även på lång sikt, säger Tony Andersson, VD INFREA. 
 
− Vi har letat efter en partner en tid och är nu väldigt glada över att ha hittat INFREA som med sin filosofi om 
långsiktigt ägande och entreprenörskap kan hjälpa oss att utvecklas. Vi ser verkligen fram emot att få utveckla 
Tälje Mark vidare i samarbete med INFREA, säger Anders Henlöv, VD Tälje Mark. 
 
Tälje Mark kommer att ingå i INFREAs affärsområde Mark och anläggning. Förvärvet finansieras med egna 
medel och externa lån. 

 

För mer information:  
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81  

Om Infrea:  
Med tjänster inom infrastruktur och industriservice drivs verksamheten inom affärsområdena är 
Mark och anläggning, Vatten och avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och 
utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt 
samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.  

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 
(0)8 503 015 50, är bolagets Certified Adviser. www.infrea.se 

http://www.infrea.se/

