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Bild på Bjarne Borg hittar du på http://indexresidence.se/kontakta-oss/

Index amerikanska byggbolag växer med rekordsiffror
Index Investment Group delägda bolag Verdex Construction rapporterar vinst för
sjunde året i rad och sätter nytt omsättningsrekord.
Bolaget startades för sju år sedan och har redan vuxit till ett av södra Floridas 10
största byggbolag med projekt i Miami, Tampa, och Orlando.
- Verdex är vår hemliga succé i USA och omsätter idag över två miljarder kronor och har
en orderbok på nästan 5 miljarder kronor, säger Bjarne Borg, styrelseordförande och VD
för Index Investment Group.
Verdex har under de senaste åren vunnit flera anbudsuppdrag inom både bostäder,
kontors- och industribyggnader. Man har även vunnit flera priser så som åtråvärda
"Excellence in Construction” och "South Florida Business Journal’s Fastest Growing
Companies”. Byggprojekten är spridda över hela delstaten Florida.
- Värt att poängtera är att Verdex inte bara bygger åt oss. Över 75 procent är helt
externa uppdrag åt andra projektutvecklare. Vi är mycket stolta över hur Verdex
utvecklats och vuxit, säger Bjarne Borg.
Bolaget startades av Bjarne Borg tillsammans med VD Rex Kirby. Nyligen förvärvade
Index och Verdex en kontorsfastighet i West Palm Beach dit Verdex ska flytta sitt
huvudkontor.
- Förvärvet är även en bra markaffär där vi kan bygga ytterligare bostäder, men
sanningen är också att Verdex behöver nya större lokaler efter sin stora tillväxt”, avslutar
Bjarne Borg.
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