
 
 
 

 

 

 

Nivika tecknar exklusivitetsavtal 

Nivika har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett fastighetsbolag i Borås. Med avtalet förbinder 

sig fastighetsbolaget att fram till 31 oktober inte inleda diskussioner eller förhandlingar med 

andra bolag. Avtalet ger Nivika möjlighet att fortsätta utvärdera fastighetsbeståndet på cirka 

1,5 miljarder kronor och förhandla om kommersiella villkor med exklusivitet.  

Bolagen har under april och början av maj gemensamt utvärderat möjligheterna till 

samarbete/förvärv och den initiala utvärderingen har varit positiv och bolagen inleder nu 

fördjupad utvärdering av beståndet samt kommersiella diskussioner.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, e-post: niclas@nivika.se 

 

 

 

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 08.30. 

 

 

Om Nivika 

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv 

nybyggnation samt med en investeringstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar 

gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och 

utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt 

i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. 

Per den 28 februari 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 9 334 Mkr, varav bostadsfastigheter 

och samhällsfastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av 

fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och 

kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas 

arbete och Bolaget hade per den 28 februari 2022 planerade projekt med en total investeringsvolym 

om cirka 7 500 Mkr vilket inkluderar cirka 2 700 nya lägenheter. 

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha 

goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område med fokus på 

bostads- och samhällsfastigheter. Nivika har som mål att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra 

60 procent av totala fastighetsportföljen vid utgången av 2025.  

Läs gärna mer på www.nivika.se 
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