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Delårsrapport INFREA AB januari-september 2018
Förvärv och fokus på operativ lönsamhet
Tredje kvartalet 2018
• Fortsatta åtgärder genomförda inom Affärsområde Vatten och Avlopp (VA) för att
höja effektiviteten i verksamheten
• Affärsområdet Mark och anläggning hade full produktion under en rekordvarm
sommar
• Affärsområdet Brandskydd fortsätter att växa både inom installation och konsulting
• Koncernens omsättning uppgick till 165,5 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen
bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om 15,3 Mkr (-)
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,1 Mkr (-)
• Resultat per aktie 0,30 kr (-)
Årets första nio månader 2018
• Koncernens omsättning uppgick till 472,3 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen
bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om 30,9 Mkr (-)
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 6,6 Mkr (-)
• Resultat per aktie -0,64 kr (-)
• Byte av redovisningsstandard från K3 till IFRS
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Förvärv av Tälje Mark

INFREA är en industrigrupp med mål att vara stabil över konjunktursvängningar och med fokus
inom industriservice och infrastruktur.
INFREA investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten
gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena
är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel nr +46 8
50301550 är Bolagets Certified Adviser.
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VD kommentar
INFREA tar kliv framåt under tredje kvartalet genom starkt förvärv inom
infrastruktur
INFREA har under tredje kvartalet förvärvat anläggningsentreprenören Tälje Mark vilket ger ett starkt
tillskott i bolagsportföljen. Tälje Mark – med en stark, kontinuerlig tillväxt sedan starten år 1993 –
omsatte 2017/18 126 Mkr med ett rörelseresultat om ca 20 Mkr, rensat från engångseffekter. Detta
motsvarar ett tillskott om knappt en krona per INFREA-aktie. Bolaget har stor potential att fortsätta
växa på marknaden, framför allt i södra Storstockholm och Mälardalen.
Våra övriga bolag rapporterar en stabil tillströmning av uppdrag utan avmattning på marknaden.
Detta stärker oss i våra ambitioner och vi har goda förhoppningar om vår framtida tillväxt.

Verksamheten växlar upp i takt med utvecklingen
Affärsområdet Vatten och Avlopp växer fortsatt stadigt. Cleanpipes ambition är att vara det mest
effektiva företaget inom sin bransch. Med nya VDn Per Ola Berthelsen som tillträder sin tjänst den 29
november kan det arbetet utvecklas. Berthelsen kommer närmast från rollen som Plant Manager på
Stora Enso och har stor erfarenhet av ledarskap samt av att effektivisera och driva verksamheter
framåt. Innan Stora Enso ansvarade Berthelsen för större delen av implementeringen av ”Stena
Nordic Recycling Center” hos Stena Recycling. Han har även haft ett antal andra ledande positioner
samt VD-roller. Rekryteringen känns helt rätt och vi är glada att kunna utnämna Per-Ola Berthelsen
som ny VD för Cleanpipe-gruppen.
Under tiden som rekryteringen pågick genomfördes ett antal lyckade åtgärder för effektivisering och
kostnadsbesparingar, och grunden lades för fortsatt organisk tillväxt. Så sent som den 26 oktober
flyttade vi in Cleanpipe i vår nya depå i Stenungssund där vi har stora möjligheter att snabbt växa oss
in på marknaden.

INFREA sticker ut och vi skall befästa den platsen
Jag brukar säga att INFREA inte är som andra industrigrupper. Vår grundpelare är Entreprenörskap. Vi
har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter till lönsamhet, i branscher som växer stadigt över
tid. INFREA verkar i en stabil nisch och vårt äkta engagemang och långsiktigt arbete skapar
välmående verksamheter som ger avkastning till ägarna.
Nu skall vi fokusera på sista kvartalet för att avsluta ett väldigt givande år på bästa sätt.
Tony Andersson
VD
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Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets
hemsida www.infrea.se. Fullständig delårsrapport bifogas till detta pressmeddelande.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD; tel 08-401 01 81 tony.andersson@infrea.se
Lars Solin, CFO tel 08-401 01 82 lars.solin@infrea.se
Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl 8.30.
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