Pressmeddelande
MidCo Infrastructure Logistic AB
Malmö, 2022-08-30

Infralogistic presenterar halvårsrapport för
januari – juni 2022
januari – juni 2022:
▪

Ett bra kvartal med intensiv produktion och bra orderingång!

▪

Vårt strategiska fokus på lönsam tillväxt ligger fast. På 15 månader har vi byggt en bolagsgrupp som på
rullande 12 månader passerat 1 400 Mkr i omsättning (juli21-Juni22 pro-forma).

▪

Vi har förvärvat 13 bolag och 1 bolag har byggts organiskt. Infralogistic har en tydlig förvärvsstrategi
kombinerat med organisk tillväxt för att bli en optimal leverantör på varje vald lokal marknad. I skrivande
stund är vi inne i ett flertal DD-processer.

▪

Intresset för koncernen är fantastiskt bra och det ökar i snabb takt. Vi har anställt och fortsätter anställa
nyckelpersoner inom ledande befattningar och yrkesarbetare inom alla våra verksamhetsområden.

▪

Som den expansiva koncern vi är har dialogen och samverkan med marknad, kunder och andra
intressenter en hög prioritet. När man anlitar oss ska man vara trygg med att vi är ett hållbart alternativ.
Det är tillsammans vi kan utvecklas och bygga ett hållbart samhälle på alla plan idag och för framtida
generationer.

▪

Nettoomsättningen uppgick till 733 MSEK för halvåret. För kvartalet uppgick omsättningen till 431
MSEK, en ökning med 35 procent jmf med föregående kvartal.

▪

EBITDA (J) uppgick till 65 MSEK. EBITDA-marginalen (J) uppgick till 8,9% procent1.

▪

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,3 MSEK.

▪

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,4 MSEK.

▪

Rörelseresultatet påverkas av planerade avskrivningar och kassaflödet påverkas av hög expansionstakt
med uppstart och utveckling av verksamheter samt säsongsvariationen som vi har under årets första fyra
månader.

▪

3 förvärv har genomförts under rapportperioden och 2 förvärv har genomförts efter rapportperiodens
utgång.

Juli 2021 – Juni 2022 (LTM)2:
▪

Nettoomsättningen uppgick till 1 423 MSEK.

▪

EBITDA (J) uppgick till 212 MSEK, EBITDA-marginalen (J) uppgick till 14,9% procent1.

▪

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 89 MSEK med en rörelsemarginal som uppgick till 6,3% procent.

▪

Resultat uppgick till 41 MSEK

▪

13 förvärv har genomförts sedan april 2021
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Vd-kommentar:
Ett bra kvartal med intensiv produktion och bra orderingång!
Infrastructure Logistics utvecklingsresa fortsätter med förvärv och organisk tillväxt. Infralogistic som vi kallar oss
till vardags har framgångsrikt vunnit många uppdrag och är aktiva på många projekt av såväl större som mindre
karaktär. Vi är en stark partner på många lokala marknader och när vi nu kan erbjuda helhetslösningar på många
orter ger synergierna ett fint hållbarhetsavtryck. Vi har fortsatt en fin marknad som vi är mycket aktiva på.
Relationerna med kunderna är starka och tillsammans jobbar vi för än mer hållbara lösningar. Intresset kring
koncernen är stort och såväl bolag som personal hör av sig för att vara en del i laget. Vi har en framtid som är
mycket intressant och spännande.
På 15 månader har vi förvärvat 13 bolag och 1 bolag har byggts organiskt. Till detta rekryteras kompetenta
medarbetare i olika befattningar till koncernens olika bolag.
För kvartal 2 2022 uppgick nettoomsättning till 431 Mkr där ökningen delvis är hänförlig till de nya bolag som
förvärvats och det bolag som byggts organiskt men också en positiv tillväxt i övriga bolag. För koncernen
uppgick EBITDA (J) kvartal 2 till 58,7 Mkr.
Under kvartal 2 förvärvades Hisings-Backa Åkeri AB som har sitt säte i Kärna, Göteborg. Ett bolag med lång och
gedigen erfarenhet av transporter i en region med en fantastisk marknad. Bolaget omsätter 2022 ca 45 Mkr och
har 30 kompetenta medarbetare. Kärnverksamheten består av maskin-, transport- och logistiktjänster relaterat till
bygg- och anläggningsbranschen. Infra Rental AB förvärvades också under Q2. Verksamheten är inom Rental och
hyr ut maskiner och transportresurser. Inkluderat dessa förvärv har koncernen en proformaomsättning som
överstiger 1 400 Mkr.
I början av kvartal 3 är förvärven av Umeå Entreprenad AB samt Antonssons Mark & Entreprenad AB genomförda.
Umeå Entreprenad AB har sitt säte i Umeå och är en stark aktör i Västerbotten med potential att växa i ett
Norrland som har många projekt i miljardklassen. Bolaget omsätter 2022 ca 160 Mkr och har ett 60-tal
kompetenta medarbetare. Kärnverksamheten består i att vara en helhetsleverantör inom mark- och
anläggningsbranschen men har också med sig en täktverksamhet.
Antonssons Mark & Entreprenad AB har sitt säte i Ystad och är en stark aktör i södra Skåne med potential att växa
i Skåne och angränsande län. Bolaget omsätter 2022 ca 260 Mkr och har ett 90-tal kompetenta medarbetare.
Kärnverksamheten består i att vara en helhetsleverantör inom mark- och anläggningsbranschen men har också en
grundläggning- och stabiliseringsverksamhet. Affären förutsätter konkurrensverkets godkännande.
Efter en lång vinter med en tjäle som på vissa geografier satt i en bit in i april kom verksamheten igång med full
kraft under maj och juni. Beläggningsgraden är hög och vi är aktiva på många projekt av såväl större som mindre
karaktär. Vi kan nu på lokala marknader se effekterna av att vara en helhetsleverantör där vi kan optimera logistik
i en cirkulär ekonomi.
Under kvartal 2 har vår påverkan av läget i omvärlden märkts av på olika sätt. Främst de faktiska effekterna av
ökade kostnader för drivmedel och insatsmaterial till bygg- och anläggningsbranschen. Den procentuella
höjningen har varit markant och vi är tacksamma för att vi har förstående marknad och kunder som i de flesta fall
accepterat prishöjningar. Inflation, räntehöjningar, stigande elpriser med mera skapar en osäkerhet om
investeringar i såväl nutid som framtid. Vår nordiska marknad i våra verksamhetsområden är fortsatt på en
mycket hög nivå. Många projekt är redan finansierade och igång. En del projekt kommer behöva revideras i
kalkyler och några projekt eventuellt flyttas fram i tid. Men det finns fortsatt stort behov av många bygg- och
anläggningsprojekt i olika storlek och på olika geografier. Som jag skrev i tidigare kvartalsrapport kommer
tillväxtzoner för näringsliv och inflyttning till många städer skapa många nya projekt. Infrastrukturprojekten av
järnväg, väg, hamnar, elförsörjning, vatten och avlopp, fiber etc omsätter många miljarder. Omställning till fossilfri
produktion och hållbara produkter kräver också tunga investeringar och nybyggnation. Efterfrågan av alla våra
segment är stor och kommer vara så över lång tid. Därav viktigt att vi fortsatt är en stark lokal aktör med
kompetenta medarbetare.
Vårt strategiska fokus på lönsam tillväxt ligger fast. Vi har ett flertal pågående DD-processer som snart är i mål
och nya LOI tecknade med bolag som kompletterar våra olika segment recycling, ballast, grundläggning &
markteknik, rental, maskin- och transporttjänster.
Vi har fullt fokus på hållbarhet i alla delar. Vi tar ansvar för FN:s globala mål. Vi inom Infralogistic kommer göra
allt vi kan för att bidra positivt till de globala målens uppfyllnad. Vårt hållbarhetsfokus och ansvarstagandet i
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cirkulär ekonomi ska genomsyra det vi gör i vår vardag. Efterfrågan är stor och vi uppskattar att kravställarna från
marknad och kunder ökar. Vårat helhetserbjudande till marknaden ökar intresset för oss såväl hos gamla som nya
kunder och medarbetare. När man anlitar oss ska man vara trygg med att vi är ett hållbart alternativ.
Som den expansiva koncern vi är för vi dialoger och har samverkan med olika intressenter om hur vi kan bli än
mer hållbara. Det är tillsammans vi utvecklas och bygger ett hållbart samhälle idag och för framtida generationer.
Håkan Wifvesson
Verkställande direktör

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida
www.infralogistic.se.
1
2

Justerat resultat med hänsyn till NRI och synergier
LTM presenteras pro-forma inkluderat alla genomförda förvärv till rapportperiodens utgång

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,
Grundläggning, 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

▪

Sedan April 2021 har 13 bolag förvärvats och 1 bolag etablerats organiskt

▪

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

▪

Omsättning 1 423 Mkr med EBITDA om 212 Mkr och EBITDA-marginal på 14,9% (LTM pro-forma)

▪

Ca 500 anställda
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