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Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning.
I Prime Livings fastighetsportfölj är Karlstad inte en ort där vi avser att fortsätta utveckla studentbostäder. Prime
Living AB har därför beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 i området Kronobergsparken till försäljning.
Vi tror även att det finns aktörer som har bättre förutsättningar att nå en ekonomiskt effektivare förvaltning.
Fastigheten som förvärvades 2010 omfattar en tomtyta på 10 367 m2. På denna finns 140 studentlägenheter
inflyttade under åren 2011–2015. En försäljning kommer att bidra positivt till koncernens likviditet och till en fortsatt
utveckling av koncernens övriga projekt.
-

”Detta är Prime Livings första projekt och vi har haft lägenheter under förvaltning sedan 2011. Det är glädjande
att se vårt koncept build-to-rent fungerar och att vi nu kommer ta det hela vägen från ax till limpa.” säger
Hans Sandén, VD, i en kommentar

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-10-17 kl. 11:30 CEST.
För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader.
Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler
som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem
orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i
Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.
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