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K -FASTIGHETER KÖPER PREFAB-
FABRIK I  STRÄNGNÄS    

 

Finja Prefab AB, ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding AB, har ingått 
avtal med bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset om förvärv av dess 
prefabfabrik i Strängnäs. Köpet är en viktig del i K-Fastigheters satsning 
på att bygga fler hyresrätter i Mälardalsregionen. 

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av Kilen Prefab AB 
med verksamhet och produktionsanläggning för prefabricerade betongstommar i 
Strängnäs. Genom förvärvet kan K-Fastigheter stärka sin position som byggare och 
förvaltare av kostnadseffektiva hyresrätter i koncepthus, med fokus på Mälardals-
regionen. 

”Köpet av denna prefabfabrik stärker K-Fastigheters produktionskapacitet i Mälar-
dalen, ett för oss prioriterat tillväxtområde, och en av Sveriges mest byggintensiva 
regioner”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Vi har idag över 1 300 
lägenheter i produktion, och har målsättningen att i framtiden kunna erbjuda fler 
prisvärda hyresrätter i fler orter kring Mälaren och närliggande områden med god 
tillväxt.” 

”Det känns väldigt positivt och glädjande att det är K-Fastigheter,  en stark aktör inom 
bostadsbranschen, som är köpare. Jag är mycket stolt över den fabrik vi genom åren 
byggt upp och det ska bli spännande att följa dess framtida utveckling”, säger Dan 
Bohman, VD Kilen Prefab AB. 

”Med detta förvärv välkomnar vi ett tjugotal nya medarbetare i Strängnäs. 
Anläggningen är välskött och ger oss ett bra komplement som stärker vår  marknads-
position, och vi ser fram emot att kunna erbjuda Prefabs klimatpositiva betong-
stommar till fler kunder. Eftersom en betongstomme har en lång livslängd är den ett 
utmärkt val när man som vi tänker långsiktigt”, säger Kaj Grönvall, VD för Finja 
Prefab. 

Prefabfabriken omsätter ca 60 mkr på årsbasis. Säljare är Kilenkrysset Produktion AB, 
ett bolag inom Kilenkryssetkoncernen. Den preliminära köpeskillingen för aktierna 
uppgår till 21 mkr och tillträde sker den 30 april 2021. 

 
 



 

K-Fast Holding AB / Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm / org. nr: 556827-0390 
 010 330 00 69 / info@k-fastigheter.se / k-fastigheter.se 2 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB  
e-post: kaj.gronvall@finjaprefab.se, telefon: 0702 667 179 

Anders Antonsson, IR-ansvarig,  
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900 

 
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 2 240 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 6,9 
miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas 
bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com 

http://www.k-fastigheter.com/
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