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K -FASTIGHETER FÖRVÄRVAR 
FASTIGHET FÖR PUNKTHUS I  VÄXJÖ  

 

K-Fastigheter har idag tecknat avtal om förvärv av två fastigheter i 
Växjö lämpliga för byggnation av bolagets Punkthus, med upp till  
90 hyreslägenheter.  

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som 
erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat 100 procent av aktierna 
i Växjö Folkets Park AB, ett bolag som äger fastigheterna Växjö Örnen 28 och Växjö 
Örnen 32, vilka har lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör byggnation upp till åtta 
våningar och maximal bruttoarea (BTA) om 7 620 kvadratmeter. På tomten planerar  
K-Fastigheter att bygga hus enligt sitt koncept Punkthus, med start andra halvåret 
2020.  

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår 
till cirka 20 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter 
har tillträtt aktierna. Säljare är Borohus, som ingår i Västkuststugan-koncernen.  

”Med dagens förvärv kommer vi att bygga fler hyresrätter med hög kvalitet i attraktiva 
Folkparken. Vi meddelade den 20 juni 2019 att vi, i direkt närhet till de nu förvärvade 
fastigheterna, färdigställer 171 hyresrätter med tillträde etappvis. Idag har vi beslutat 
att tidigarelägga tillträde och inflyttning av första etappen till januari 2020 och den 
sista etappen i september nästa år”, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB. ”Vår 
strategi är att finnas i tillväxtregioner och Växjö är en av de orter där vi ser goda 
möjligheter att växa och jag ser fram emot att erbjuda möjlighet för fler att skapa sitt 
hem i ett tryggt och trevligt område.”  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jacob Karlsson, VD och grundare K-Fast Holding AB, 
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 71 

Anders Antonsson, IR-ansvarig, 
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970 
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K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet 
omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta 
byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning.                        
K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar 
nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 3,9 miljarder 
kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier 
på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se 
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