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PRESSMEDDELANDE  
Stockholm 2019-09-25 

Infrea utnämner Alfred Carinder till VD för 
Asfaltsgruppen 
Alfred Carinder har varit tillförordnad VD för Asfaltsgruppen sedan 1 mars 2019. Infrea ger 
nu Carinder fortsatt förtroende och utnämner honom till VD-posten. 

̶  Asfaltsgruppen har utvecklats mycket positivt det senaste halvåret under Alfred Carinders tid som 
tillförordnad (t.f) VD. Då samarbetet med Infrea fungerat bra och de arbetar med rätt focus känns det 
naturligt att nu ge Alfred Carinder fortsatt förtroende, säger Tony Andersson, VD Infrea. 

̶  Han är civilingenjör med åtta framgångsrika år i bolaget, senast innan t.f. VD som Regionchef. Han är 
dessutom 34 år vilket får ses som ganska ungt i branschen och rollen, något jag bara ser fördelar med för 
Asfaltsgruppen och Infrea, fortsätter Andersson. 

Asfaltsgruppen ser för närvarande på möjligheterna att expandera verksamheten ytterligare i exempelvis 
Stockholmsområdet. Ett viktigt kommande steg för att växa organiskt blir även att etablera ännu ett asfaltverk 
norrut.  

̶  Infrea är ett spännande bolag, deras strategi är tydlig och det känns bra att vara en del i koncernen. Vi kan 
förhoppningsvis på sikt få till fler synergier mellan bolagen och det är något jag gärna jobbar för, säger Alfred 
Carinder, VD Asfaltsgruppen. 

Formellt tillträde som VD sker den 1 oktober. 

För mer information:  
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 0181 
Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen, +46 (0)13 12 5950 
 
Om Asfaltsgruppen: 
Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och 
anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. 
Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga 
organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. asfaltsgruppen.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 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 


