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Elsa Widding invald i Infreas styrelse 

Vid dagens extra bolagsstämma i Infrea har Elsa Widding invalts till ny styrelseledamot. 
Bolaget breddar därmed både kompetensen och sammansättningen i styrelsen. Vidare 
beslöt stämman om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie.  

– Det känns väldigt roligt med entreprenörskapet i Infrea och de stora möjligheter bolaget har att växa. Jag 

hoppas givetvis kunna bidra med mina erfarenheter från strategifrågor, affärsutveckling och infrastruktur i 

Norden. Jag har också erfarenheter från regeringskansliet och den politiska världen som kanske kan komma 

till användning på sikt, säger Elsa Widding, styrelseledamot i Infrea. 

– Jag är glad över att kunna hälsa Elsa Widding varmt välkommen till Infreas styrelse. Jag är övertygad om att 

hon med sin kompetens, erfarenhet och personlighet kommer att bli ett värdefullt tillskott i vårt arbete med 

att utveckla Infrea inom vår nisch infrastruktur, säger Urban Sturk, styrelseordförande i Infrea. 

Stämman beslöt även i enlighet med styrelsens förslag om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie. 

Avstämningsdag för utdelningen är den 31 oktober 2019 och utbetalningen sker genom Euroclear och 

beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 november 2019. Stämman beslöt även om vissa justeringar av 

Infreas bolagsordning som en anpassning till bolagets verksamhet.  

  

För mer information:  

Urban Sturk, Styrelseordförande i Infrea, +46 (0)70 565 90 24 

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

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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