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Delphi biträder BRA
Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB (BRA).
Sedan starten 2007 har BRA haft en stark utveckling. Man omsätter idag ca 1,4 mdr och sysselsätter
ca 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. BRA arbetar främst med byggentreprenader,
men har även kompetens inom anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på
kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder. Genom att förvärva
90,1% av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt
företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs
när man blir del av en större koncern. Tillträdet sker efter Konkurrensverkets godkännande.
Advokatfirman Delphi har företrätt samtliga säljare i BRA i transaktionen. Delphis team bestod
huvudsakligen av Anders Hulegårdh, Daniel Jessen Winbo, Fredrik Mörner, Anton Melander, Linn
Torstensson, Linn Brännborn, Elisabeth Eklund och Karin Roberts.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

