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Investment AB Spiltan investerar 62 miljoner kr i 
fastighetsprojekt i Oskarshamn

Spiltans portföljbolag P&E Fastigheter och BJC Group har tillsammans skapat ett joint venture i 
syfte att fortsätta utveckla inre hamnen i Oskarshamn. Investment AB Spiltan är med och 
investerar 62 miljoner kr i projektet.

Området har främst varit känt som Bohmansområdet, då platsen fram till 2008 dominerats av 
Bohmans Fanerfabrik. BJC och Oskarshamns kommun påbörjade arbetet med att utveckla 
området som en naturlig förlängning av centrum. Nu tar man in Spiltans portföljbolag P&E som 
partner för att tillsammans fortsätta utvecklingen av en ny, levande stadsdel med havet som 
granne och närhet till stadskärnan. Investment AB Spiltan är med och direktinvesterar 62 miljoner 
kr i projektet.

Karl-Johan Grem, koncernchef på P&E Fastigheter uppger att Stadsutvecklingsprojektet Norra 
Kajen sker i flera etapper och förväntas pågå under ca 10 år. Totalt planeras för drygt 100 nya 
lägenheter i olika upplåtelseformer och storlekar. Planen inrymmer även rum för kontor, 
trygghetsboende, skola och andra samhäIlsfunktioner.

För mer information, kontakta:

Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, 0708-797 101 eller phb@spiltan.se 
Karl-Johan Grem, koncernchef P&E, 0767-8712 00 eller karl-johan.grem@poefastigheter.se

Om Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska 
tillväxtföretag. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 7 miljarder kronor som består av tech, 
finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, KlaraBo, 
Captario och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas 
veckovis, på tisdagar. Mer information finns på  .Spiltan.se

Om P&E

 
P&E Fastigheter har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika 
fastighetsprojekt tillsammans med stora institutioner. Koncernen har totalt ca 70 anställda på 
kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. Totalt förvaltar koncernen över 1 000 000 m2 
fastigheter med fokus på undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentra. Mer 
information finns på poefastigheter.se

http://spiltan.se/
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