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Hör av dig till Infrea
Tony Andersson
VD och Koncernchef

Johan Forsberg
Förvärvs- och
affärsutvecklingschef

Henrik Nordin
CFO och IR-kontakt

08-401 01 81
tony.andersson@infrea.se

08-401 01 82
johan.forsberg@infrea.se

08-401 01 82
henrik.nordin@infrea.se

Besöks- och postadress
Gamla Brogatan 34
SE-111 20 Stockholm

Växel

Vilka leder Infrea?
Samtliga personer hittar du på Infreas
hemsida. Klicka här eller använd QR-
koden med din smartphone.

08-401 01 80

Hitta oss direkt i Google Maps!
Klicka på kartan
eller använd QR-koden.

Vi hoppas att du ska ha nytta av Infreas kit för IR och media.
Här hittar du vår story och fakta om den industrigrupp Infrea är idag. Vi beskriver
våra affärområden Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp och berättar lite kort
om vår marknadsnisch infrastruktur.
Smarta länkar leder dig till digitala resurser och material.
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Infreas tidslinje
En tillbakablick visar att Infrea är ett ganska ungt varumärke men vi har funnits längre än så.
Infrea grundades under namnet Grand Capital år 2012 av erfarna entreprenörer som hade
målet att skapa en aktie som oavsett konjukturläge ska bibehålla en stabil utveckling och
tillväxt. Under 2017 antog bolaget namnet Infrea och strukturerades samtidigt om.
Där och då gick Infrea från att vara ett investmentbolag till att bli en industrigrupp inriktad på
infrastruktur – syftet var inte längre att förvalta aktier utan istället att äga och utveckla bolag.
Idag omsätter vi nära en miljard kronor. Som du kan se på vår tidslinje har vi full fart framåt
även nu under 2021.

Genom att klicka eller använda
QR-koden kan du ta del av Infreas
samtliga pressmeddelanden.

April

December

Oktober

Oktober

Under december månad
förvärvas Tälje Mark till
70 procent.

Den 11 oktober 2017 får
bolaget namnet Infrea.

I oktober 2019 förvärvas
100 procent av Mark &
VA, Siljan Schakt och
Anläggningsgruppen.

Maj

BST Brandskyddsteamet
avyttras.

I april förvärvas bolaget Bramark till
100 procent. Från den 1 juli går Bramark
samman med tidigare förvärvade
Mark & VA i Göteborg AB och drivs
fortsättningsvis som Bramark & VA.

September

I september invigs
Asfaltsgruppens nya
asfaltverk i Vagnhärad.

Juni

I juni förvärvar Infrea
resterande 30 procent
av Tälje Mark.

2017

2018

2019

2020

April

Februari

Den 1 februari förvärvas
Swe Sprinkler till 100 procent.
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2021

December

Under september
förvärvar Infrea
Mikaels Grävtjänst till
100 procent.

Juli

Under juli förvärvas
Jonab till 100 procent.

Resterande aktier i
Asfaltsgruppen förvärvas.

En viktig milstolpe nås då Infrea
gör inträde på Nasdaq First North
Growth Market den 20 april 2018.

I april förvärvas
Anläggarteamet till
Infrea, genom Siljan
Schakt.

September

Juni

I juni byter Infrea lista
till Nasdaq First North
Premier Growth Market.

April

Januari

Duo Asfalt förvärvas
till 100 procent.

Vi får samhällen
att fungera

Vi ser till att lekparken, skolgården och bostadsområdet får rätt
beläggning för sina specifika behov – människors trivsel är viktigt.

Vi håller vattenledningar och rör i trim. Till fontänen som
bubblar, poolen och växthusen – allt får liv genom vatten.

Vi ser till att asfalten på cykelbanan och motorvägens filer är
släta och fina för alla transportsätt – trafikmiljön ska vara säker.
Presskit Infrea 2021
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Vår story
byggs nu

Vad vi gör

Vi tror att samhällen som fungerar utvecklas mer
hållbart och framgångsrikt — till platser där vi trivs,
lever och vill vara. Genom våra verksamheter är det
Infreas uppgift att vara en avgörande del i att bygga,
underhålla och förnya infrastrukturen i våra samhällen
för att det här ska bli verklighet.

Infreas dotterbolag är tjänstespecialister inom
entreprenad, service och underhåll. De levererar
den infrastruktur för vatten, avlopp samt mark
och anläggning som finns utanför de hus och
byggnader där vi bor, arbetar eller bedriver
verksamhet.

Strategi och ledarskap

Vår affärsstrategi bygger på ett entreprenöriellt ledarskap i en decentraliserad
organisation med hög grad av självständighet.
Verksamhetsöversyn och utveckling sker
genom målstyrning, riskkontroll och erbjudande av gemensamma resurser för tillväxt,
lönsamhet och kassaflöde.

Vision

Infreas vision är att genom sina verksamheter
vara en avgörande del i att samhällen fungerar
och utvecklas på ett hållbart och framgångsrikt
vis, till platser där människor trivs och vill vara.

År 2020 i siffror

905 48 45,8
Mkr i nettoomsättning
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Procent i tillväxt

Mkr i EBITA

Tydligt erbjudande
och positiva resultat
Att ta hand om spillvatten är en viktig
del i verksamheten. Det sker genom
att skapa ett fritt flöde i rören och
underhålla alla delar i avloppsområdet. Våra dotterbolag i Cleanpipe
underhållsspolar, inspekterar
ledningar och infodrar skadade och
slitna ledningar.
Att bidra till resurseffektiva kretslopp
är en annan del av erbjudandet
inom avlopp. Negativa miljö- och
hälsoeffekter minskar genom
rengöring och tömning av brunnar,
spillvattentankar, slamavskiljare och
reningsverk. Avfallet är till största
delen flytande vilket ställer krav på
korrekt hantering utifrån lagar och
förordningar.

Cleanpipe
Besök i verksamheten

– Hållbarhetsaspekten blir allt
viktigare som konkurrensfördel på
marknaden. Miljömässigt handlar
det om att vi säkerställer hållbart
omhändertagande av farligt avfall,
arbetar med motverkade åtgärder
för utsläpp av förorenat vatten och

väljer arbetsmetoder som främjar
hållbar utveckling, säger Carina
Nowak tf. VD på Cleanpipe.
Infrea äger dotterbolag för att
utveckla dem, det är en central del i
tillväxtstrategin. Inom affärsområdet
Vatten & Avlopp har ett långsiktigt
utvecklingsarbete påbörjats under
2019.
Genom effektiviseringar, kostnadsreduktioner samt selektiva affärsbeslut
har Cleanpipe under året förbättrat
sin lönsamhet väsentligt. Fokus har
legat på kostnadskontroll och tydlig
styrning mot mer lönsamma projekt.
Affärsområdet arbetar fokuserat
framåt för att säkerställa en lönsam
framtida tillväxt. Det är strategiska
beslut som varit helt nödvändiga för
att säkerställa en lönsam utveckling
inom affärsområdet.

Ta reda på mer
om Cleanpipe!
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Våra
affärsområden
Mark & Anläggning

Vatten & Avlopp
Inom vatten-h och avloppsområdet är det mesta som anläggs sådant som inte syns
och något vi inte tänker på så länge det fungerar. Rent vatten i kranen, ett fungerande
avlopp och en säker avfallshantering där vi bor eller arbetar ses som självklarheter i
ett modernt samhälle. Infreas dotterbolag har aktuell kompetens för att på ett effektivt
och hållbart sätt ta hand om hela värdekedjan. De utför det viktiga arbetet inom vatten
och avlopp för att dessa livsviktiga men osynliga installationer ska fungera felfritt.
Infreas dotterbolag erbjuder fullservicearbete inom vatten och avlopp. Leveranserna blir
kostnadseffektiva installationer med hög kvalitet inom anläggning av rör, rörinspektioner
med kameror, slamsugning, högtryckspolning, torrsugning, infodring av ledningar och
transporter av farligt avfall samt restvatten. Kundkretsen är bred med uppdrag från både
kommuner, statliga verk, industrier, små och medelstora företag och entreprenörer.

8

Presskit Infrea 2021

Den ständiga utvecklingen inom anläggningsprocesser och material inom infrastruktur gör att kraven som ställs på kvalitet och hållbarhet blir allt högre. Infreas
dotterbolag har aktuell kompetens för att på ett effektivt och hållbart sätt ta hand om
hela värdekedjan inom mark- och anläggningarbete, från grävarbete till anläggning
av olika ytmaterial som sten och asfalt. Våra dotterbolag skapar en fungerande
infrastruktur som gör det möjligt att förflytta sig på ett säkert och smidigt sätt
oavsett transportmedel.
Infrea har dotterbolag med egen maskinpark, egen produktion av olika sorters
asfaltmassa och egna grus- och bergtäkter. De kan därför vara flexibla och ta hand
om stora som små mark- och anläggningsprojekt från start till mål. Leveranserna
blir kostnadseffektiva installationer med hög kvalitet i grävarbetet och hållbara val av
beläggning. Kundkretsen är bred med uppdrag från både kommuner, statliga verk,
industrier, små och medelstora företag och entreprenörer.

Infrastruktur är en
stabil marknad
Infrea bedriver verksamhet inom affärsområdena Mark & Anläggning och
Vatten & Avlopp. Lite förenklat får Infrea samhällen att fungera genom anläggning av markarbete, vägar, vatten och avlopp samt hantering av relaterat avfall.
Slitna asfalterade vägar repareras och rent dricksvatten finns i kranen. Infrea
har både kunskapen och resurserna som krävs för att denna infrastruktur
ska fungera. En marknad som har haft en stadig tillväxt på 2-3 procent per år
under de senaste decenniet.
Vi uppskattar att det finns runt 2800 bolag verksamma på anläggningsmarknaden i stort och att 900 bolag ligger inom Infreas önskade storleksspann för
förvärv – enbart i Sverige. Infrastrukturmarknaden är med andra ord till stor
del okonsoliderad och fragmenterad. Potentialen att ta marknadsandelar är
därför stor för Infrea. Koncernen har en förvärvsambition på två till fyra värdeskapande förvärv per år där fokus ligger på bolagets totala volym.
Infrea växer i Sverige och har verksamheter från Göteborgsområdet, genom
Mellansverige mot Stockholmsregionen och vidare till Dalarna. Med nya
förvärv kan närliggande och angränsande områden komma att adderas både i
söder och norr.

718

187

Omsättning affärsområde
Mark & Anläggning 2020

Omsättning affärsområde
Vatten & Avlopp 2020

Våra dotterbolag ska
dela Infreas syn på
entreprenörskap
Tony Andersson, VD och Koncernchef
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Infreas
dotterbolag
Infreas dotterbolag är tjänstespecialister med
gedigen kompetens inom sina respektive
affärsområden. De är starka aktörer på sina
lokala anläggningsmarknader och erbjuder
högt efterfrågade tjänster och service för
infrastrukturprojekt.

Ta reda på mer om våra
dotterbolag genom att
använda QR-koden!
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Anläggningsgruppen

Tälje Mark

Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Anläggningsgruppen är totalentreprenör inom mark- och anläggningsarbeten.
Tjänsterna omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till
finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor.

Som totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten omfattar Tälje
Marks verksamhet allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till
ytbeläggning, asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor.

Asfaltsgruppen

Siljan Schakt

Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Asfaltsgruppen erbjuder tjänster för allt inom mark- och anläggningsarbeten samt
ytbeläggning och asfaltering. Bolaget har två verk som tillverkar asfaltmassa vilket
möjliggör stor flexibilitet och kontroll över tillgången på råvara.

Siljan Schakt erbjuder kompletta tjänster inom markarbete, vägbyggnationer och
vatten och avlopp samt biotopvård och vattenkraftsarbeten. Med en av de största
privatägda maskinparkerna i Dalarna hyr de även ut anläggningsmaskiner med
förare samt driver flera egna grus- och bergtäkter.

Bramark & VA

Mark & Anläggning

Duo Asfalt

Bramark & VA erbjuder kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbeten,
både som totalentreprenad och som utförandeentreprenad. Tjänsterna omfattar
vatten och avlopp, vägar, schaktning, sprängning, pålning, grundläggningar,
parkeringar, ytskikt och planteringar hela vägen från planering och projektering till
projektledning och idrifttagning.

Duo Asfalt tätar, förstärker och sätter färg på broar, tunnlar, innegårdar, parkeringshus och mycket mer. Duo Asfalt har egen asfalttillverkning i Göteborg. Tack vare
den egna tillverkningen, bolagets gedigna erfarenhet och samarbeten med andra
specialister erbjuder de unika material och metoder.

Mark & Anläggning

Jonab

Cleanpipe

Mark & Anläggning

Vatten & Avlopp

Jonab har stort strukturkapital inom mark- och anläggningsentrepenader. De utför
kompletta entreprenader inom schakt, mark, väg, va, fjärrvärme samt på betongsidan kajer, broar, plattor. Kunder är både stat, kommuner och privata exploatörer.

Cleanpipe kan som fullserviceföretag inom AVA-avlopp samt vatten och avfall
ta hand om till exempel TV-inspektion av rör med kameror, slamsugning och
högtryckspolning samt torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt
avfall och restvatten.

Mikaels Grävtjänst

Mark & Anläggning

Cija Tank

Mikaels Grävtjänst utför tjänster inom avloppsanläggningar, grävarbeten, markarbeten och andra entreprenadarbeten. Mikaels Grävtjänst har en stor egen maskinpark
med den senaste tekniken och en egen bergtäkt vilket bidrar till stabil tillgång på
material av hög kvalitet.

Stockholmsbaserade Cija Tank kan ta hand om till exempel TV-inspektion av rör
med kameror, slamsugning och högtryckspolning samt torrsugning, infodring av
ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten.

Vatten & Avlopp
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Egen asfalt
ger ökad tillväxt
Asfaltsgruppen med ett 60-tal
medarbetare förvärvades av Infrea
i slutet av 2017. Under våren 2020
togs beslut om en investering på ca
30 Mkr i ett nytt asfaltverk i koncernen, ett strategiskt beslut för att
kunna ta steg framåt i utvecklingen
av Asfaltsgruppens affär. De första
spadtagen togs ganska snabbt
därefter och under hösten invigdes
det nya, 19 meter höga, asfaltverket i
Vagnhärad utanför Trosa.

– Vi ser potential att växa snabbare. Med två asfaltverk inom
Asfaltgruppen kan vi förse inte
bara våra egna mark- och anläggningsprojekt med asfaltmassa,
utan även våra systerbolags. Vi
kan enkelt distrubuera asfaltmassa
till områden runt Stockholm,
Södertälje, Eskilstuna, Strängnäs,
Gnesta, Flen samt Nyköping,
säger Alfred Carinder, VD på
Asfaltsgruppen.

Den smarta geografiska placeringen gör distributionen smidig
och verket är lätt att nå både från
söder och norr. Sedan tidigare har
Asfaltsgruppen även ett asfaltverk
i Normstorp, som är något större
än det nya, beläget en mil från
bolagets huvudkontor i Linköping.
Tillsammans täcker de två
asfaltverken och kontoren in ett
upptagningsområde som sträcker
sig från norra Småland upp till
Stockholmsregionen.

Det nya asfaltverket säkrar också
trygg tillgång av asfaltmassa vilket
är viktigt då Asfaltsgruppen tar
hand om hela värdekedjan vid asfaltanläggning för sina kunder. Redan
i slutet av 2020 stod det för 80
procent av Asfaltsgruppens tillväxt.
På sikt förväntas asfaltverket öka
årsomsättningen för Asfaltgruppen
med cirka 100-150 Mkr.

Ta reda på mer
om Asfaltsgruppen!
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Asfaltsgruppen
Besök i verksamheten

Rapporter
Infrea publicerar en delårsrapport varje kvartal med koncernens räkenskaper och en kommentar
till utvecklingen. Till det adderas koncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport för det fullständiga räkenskapsåret.

Delårsrapporter

Ta del av Infreas rapporter genom att klicka på bilderna eller använd
QR-koden, den är självklart också klickbar.

Pressmeddelanden

Årsredovisning
2020

Infrea publicerar kontinuerligt nyheter kring relevanta och viktiga händelser som berör koncernen
samt regulatoriska pressmeddelanden för att meddela marknaden om börspåverkande händelser.
Ta del av Infreas pressmeddelanden genom att klicka på bilden eller använd
QR-koden, den är självklart också klickbar.

Hållbarhetsrapport
2020
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Digitalt material i bildbanken

Infreas logotyp
Blå (PNG)

Tony Andersson
Bilder på Infreas VD och Koncernchef

Ledande befattningshavare
Personbilder

Infreas logotyp
Vit (PNG)

Bilder från verksamheten
Miljöbilder från Infreas verksamheter

Bildbank
•
•
•
•
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Tony Andersson, VD och Koncernchef
Ledande befattningshavare
Bilder från verksamheten
Infreas logotyp i blå (PNG)

Vill du till Infreas pressrum?
Här finns pressbilder, videor, annonser och mycket mer.
– använd QR-koden så kommer du dit direkt. Den är självklart
klickbar också .
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