Pressmeddelande
MidCo Infrastructure Logistic AB
Malmö, 2021-09-17

Infralogistic presenterar delårsrapport för
januari – juni 2021

januari – juni 2021:
§

Koncernens nettoomsättning uppgick till 317,3 Mkr

§

EBITDA för koncernen uppgick till 21,4 Mkr

§

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 77 434 MKr

§

Periodens EBIT 16 Mkr

§

Under perioden har bolaget inkl dotterbolag tillträtt aktierna i följande bolag:
–

Sundstorps Schakt AB

–

Gudmundssons Kross & Åkeri AB

–

JH Gräv AB

§

Under perioden har bolaget förvärvat täktverksamheter i Sunne samt Laxå

§

Nettoskulden uppgick till 147 Mkr
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Management kommentarer:
Hur marknaden kommer att påverkas av pandemin är ännu svårbedömd. Marknaden har blivit påverkad men den
underliggande efterfrågan är god inom anläggning och infrastruktur. I sammanhanget har vi en god bild över
resterande del av året och hanterar många förfrågningar.
Etableringarna i Göteborg/Trestad är etablerade och börjar visa sin lokala närvaro och ökar sin
sysselsättningsgrad med en bra volym framöver. Etableringen av verksamheten i södra Sverige följer också sin
affärsplan och verksamheten har erhållit uppdrag i tillfredställande takt. Större kundprojekt startar i höst och
kommer att engagera hela vår verksamhetsbredd.
Omsättning under första halvåret uppgick till 317,3 Mkr med EBITDA om 21,4 Mkr. Första halvåret har bjudit
på en del utmaningar hänförliga till en kall vinter med djup tjäle och minimal nederbörd vilket innebär mindre
sysselsättning i våra uppdrag.
Vår bedömning är att möjligheterna att förvärva attraktiva förvärvskandidater är goda även om det
är stor konkurrens med andra budgivare. Infralogistic erbjuder bland annat ett tydligare sammanhang och har ett
mer diversifierat helhetserbjudande till våra anläggning- och infrastrukturkunder än våra konkurrenter. På helår
kommer vi att addera ytterligare förvärv som möjliggör ett mer komplett kunderbjudande på våra lokala
marknader, en större täckning geografiskt och som kompletterar och utvecklar synergier och befintliga
kompetenser.
Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida
www.infralogistic.se.

Kontaktuppgifter:
Håkan Wifvesson, CEO, MidCo Infrastructure Logistics AB
+46 (0) 79-055 15 57, hakan.wifvesson@infralogistic.se
Martin Lindström, CFO, MidCo Infrastructure Logistics AB
+46 (0) 79-301 42 10, martin.lindstrom@infralogistic.se

Om Infralogistic:
Infralogistic är en helhetsleverantör av infrastrukturlogistiktjänster inom segmenten Recycling, Ballast, Maskiner,
Transporter och Rental. Med helhetslösningar och fokus på cirkulär ekonomi erbjuder vi kunder hållbara lösningar
på en lokal marknad i Norden.
Infralogistic i korthet:
§

Infralogistic grundades i Malmö 2021 genom förvärven av KEWAB Gruppen, Gudmundssons, JH Gräv,
Sundstorps Schakt och flera täkter

§

Infralogistic har en tydlig förvärvsstrategi kombinerat med organisk tillväxt för att bli en optimal
leverantör på varje vald lokal marknad

§

Infralogistic har stort fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling
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