
 

 
Pressmeddelande 2017-01-20 
 

Inbjudan till Atrium Ljungbergs 
kapitalmarknadsdag den 24 februari 2017 
 
Atrium Ljungberg bjuder härmed in analytiker, investerare och media 
till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 24 februari 2017.  
Vd Annica Ånäs kommer, tillsammans med hela ledningsgruppen, att 
närmare presentera Atrium Ljungbergs strategi och utveckling samt 
kommentera bokslutskommunikén för 2016. 
 
Tid: 9:00 - 12:00  

Registrering och kaffe från kl. 8:30.  
Lunch kl. 12:00 -13:00  

 
Plats: Slöjdgatan 9 vid Hötorget i centrala Stockholm 

 
Agenda: 

 
9:00   Presentation av ledningsgruppen 
 
9:15  Annica Ånäs, vd – Atrium Ljungbergs mål och strategi 

 
9:45   Martin Lindqvist, cfo  - bokslutskommuniké 2016 
 
10:00                                   Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef och Joanna Berg,  

affärsutvecklingsansvarig – Atrium Ljungbergs bostadssatsning  
 
10:30                                      Kaffe 

 
10:50  Martin Lindqvist – finansiering  
 
11:10  Annica Ånäs – projektplaner  
 
11:40   Frågestund 
 
12:00   Avslutning, lunch samt möjlighet att ta del av aktuella 

utvecklingsprojekt  
 
 
Agenda och tidplan kommer även att finnas tillgängliga på vår webbplats www.al.se. 
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på svenska och kommer också att direktsändas och visas 
på vår webbplats och på vår YouTubekanal. Presentationsmaterial på engelska kommer att 
publiceras på vår webbplats samma dag. 
 
Bokslutskommunikén släpps den 23 februari kl. 13.30, som tidigare kommunicerats. 
 
Deltagaranmälan görs senast den 15 februari 2017. För praktiska frågor och anmälan vänligen 
kontakta Lena Nilsson per mail lena.nilsson@al.se eller telefon 0730-28 59 84. 
 
Varmt välkommen! 
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För mer information kontakta: 

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09 

martin.lindqvist@al.se  
 
 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, 

Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa 

levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och 

bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till  

34 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt  

30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 

Läs mer på www.al.se 
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