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Ett starkt resultat ger fortsatt
utveckling och tillväxt

Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB och har som uppgift att förvärva, hyra ut, 

anpassa och försälja lokaler till små och medelstora företag. Bolaget skall vara ett komplement till det utbud som finns på 

orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. 

Bolaget är verksamt inom Borås Stad.

Jag ser fram emot en fortsatt resa där IBAB genom 

förvärv, förvaltning och projektutveckling av strategiska 

fastigheter medverkar till stadens utveckling. Vill också 

tacka kunder, samarbetspartners för ett gott samarbete 

och våra medarbetare för fina insatser under året. 

IBAB-koncernen

Patrik Johansson, VD

2020 kan sammanfattas som ett annorlunda och händelserikt år. IBAB har vidtagit 

åtgärder för att hantera den rådande situationen med Coronapandemin. Vi har stöttat 

och intensifierat dialogen med våra hyresgäster för att samverka och finna gemensamma 

lösningar och snabbt anpassat den dagliga verksamheten med digital teknik och distans-

arbete för att leverera uppdraget på bästa sätt. 

Samtliga bolag i IBAB koncernen levererar ett positivt resultat vilket bidrar till fortsatt 

utveckling och tillväxt. Koncernens omsättning 2020 är 57,1 mkr och resultatet efter finan-

siella poster 16,1 mkr. Det ger IBAB möjlighet att stärka bolagets ekonomi och lämna koncern-

bidrag på 8 mkr till Borås Stadshus AB. IBAB-koncernen uppfyller Kommunfullmäktige avkast-

ningskrav 3,5% av totalt kapital och ett finansiellt mål om 15 % soliditet, samt utdelningskrav 

på 8 mnkr. 

Under 2020 har djurparksområdet i Borås Event förstärkts genom IBABs nybyggnation av 

ett aktivitetscenter för barn-, familjeaktiviteter och turism vilket harmonierar med flera av 

de sju målområden som ingår i Vision Borås 2025. Byggnaden invigdes digitalt i december 

2020 och projektet har följt tids- och budgetplan.

Innan sommaren tecknade vi hyresavtal med Nobina Sverige AB gällande tillkommande ytor 

inom fastigheten Kv Strömsdal 3 AB som också generade ett antal hyresgästanpassningar för 

att tillgodose kundens behov. 

Ett arbete inom verksamhetsutveckling pågår för att möta framtidens behov och krav på 

bästa sätt. En ny organisationsstruktur beslutades under året vilken implementeras stegvis 

under 2021. 

Ett av IBAB:s mål är att förvalta fastigheter som bidrar till samhällsutveckling på ett

ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms att grön investering 

som certifiering Green Building ligger rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. 

Projektet Borås Event är ett exempel på det. 















































Nyckeltal
Lokalyta i tusental kvadratmeter

Antal kvadratmeter lokalyta
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Resultat efter finansiella poster
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Omsättning

  Nyckeltal - ett urval
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