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TF Bank flyttar till moderna lokaler i Pallashuset i Borås centrum
Pallashuset i centrala Borås växer fram och så gör även byggnadens kontorsdel, Pallas Office, som
planeras stå färdig under hösten. Helt nyligen blev det klart att TF Bank som börsintroducerades på
Nasdaq i Stockholm i juni förra året och som idag har huvudkontor i Viared flyttar in i moderna,
arkitektritade verksamhetslokaler i Pallashuset. Inflyttning planeras till 1 november 2017.
Pallashuset byggdes ursprungligen som ett Domusvaruhus med butikslokaler i två plan och
parkeringshus i tre plan ovanför butikerna. Under de senaste arton månaderna har fastighetsägarna
Järngrinden och Cernera genomfört en total om- och tillbyggnad av hela fastigheten. Kontorsdelen är
den sista pusselbiten som färdigställs i projektet.
-

Pallas Office passar oss perfekt. Det kommer att bli en fantastisk modern och tidsenlig
arbetsmiljö med mycket ljus och rymd samt ett väldigt attraktivt läge vilket bidrar till att vi kan
attrahera nya, unga välutbildade medarbetare, säger Mikael Meomuttel, CFO och vice vd på
TF Bank.

Också de båda fastighetsägarna är nöjda med beslutet.
-

TF Bank är en välkommen hyresgäst i Pallashuset. Deras verksamhet passar husets moderna
uttryck och visioner för framtiden, säger Lars Angwald, vd på Cernera.

-

Vi gläds åt beslutet, både som fastighetsägare och som blivande grannar i Pallashuset. Fler
företag till centrum bidrar till en levande stadskärna, säger Patrik Ivarson, vd på Järngrinden.

Sedan tidigare är det klart att Järngrinden kommer att ha sitt kontor på sjätte våningen och att
WooCode som utvecklar digitala system flyttar in på femte våningen i Pallas Office.
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade ITplattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till
olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och
utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge
och Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.
Per den 30 december 2016 hade TF Bank en utestående låneportfölj på 2 489 miljoner kronor. TF Bank har ökat
sina totala rörelseintäkter från 272 miljoner kronor under 2012 till 441 miljoner kronor under 2016,
motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 13 procent.
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