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Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat 
om en nyemission 

Infreas tillväxt inom Mark & Anläggningssegmentet fortsätter. Idag slutförs förvärven av 
Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad 
AB. Med dessa förvärv och Infreas ägande i Asfaltsgruppen och Tälje Mark erhåller vi en 
operativ rörelse som sträcker sig från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och 
Dalarna.  

Baserat på de förvärvade bolagens senaste årsredovisningar innebär det en proformaomsättningsökning på helåret om ca 
350 Mkr med ett rörelseresultat om knappt 30 Mkr (K3). Totalt förvärvspris uppgår till ca 125 Mkr plus en möjlig 
tilläggsköpeskilling om max 11,6 Mkr. En mindre del av köpeskillingen utgörs av aktier i Infrea, varför styrelsen i Infrea har 
idag med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att emittera högst 1 008 060 aktier motsvarande 23,8 Mkr. 
Emissionskursen på de nyemitterande aktierna har fastställts som ett viktad genomsnittligt handelspris under tjugo dagar 
före tillträdet till 23,61 kronor per aktie. Nyemissionen innebär en utspädning om 6,0 procent.  

̶   Vår tillväxt inom Mark & Anläggning fortsätter, i och med dessa förvärv kommer vi tillsammans med Tälje 

Mark och Asfaltsgruppen ha flera starka bolag med lokal förankring. Tillsammans kommer vi att bli en stark 

koncern med en samlad omsättning på cirka 900 Mkr på helårsbasis. Framåt ser vi dessutom goda möjligheter 

till fortsatt tillväxt inom våra segment säger Tony Andersson, VD Infrea. 

Infrea har även utökat ägandet i Asfaltsgruppen med 1 procent till 76,2 procent genom förvärv av bolagets 

tidigare VDs innehav. 

 

För mer information:  

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

Denna information är sådan information som Infea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 13:00 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 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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