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Atrium Ljungberg ger på fredagen en närmare presentation av 
bolagets strategi, projektportfölj, bostadssatsning och finansiella 
ställning samt kommenterar 2016 års bokslut. 
 
Atrium Ljungbergs strategi att utveckla attraktiva stadsdelar i tillväxtregioner med handel, 
kontor och bostäder skapar dynamiska helhetsmiljöer som bidrar till ökat värdeskapande. 
För att stärka helheten har Atrium Ljungberg under det senaste året utvecklat ett 
bostadserbjudande. Bostadsproduktionen har startat i mindre skala och planen är att 
byggstarta 300 lägenheter per år från 2019. 
 
- Nu har vi en tydlig strategi för vårt bostadserbjudande och har anpassat organisationen 
efter den nya satsningen. Vi ska bygga bostäder på våra befintliga områden med kvalitet 
och med tydlig identitet. Bostäderna kommer bidra till en blandad stadsmiljö som lever 
dygnet runt och stärka vårt totala erbjudande, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.  
 
Projektportföljen uppgår totalt till cirka elva miljarder kronor, varav bolaget räknar med att 
starta projekt med en total investeringsvolym om cirka två miljarder under 2017. Atrium 
Ljungberg bedömer att förutsättningarna är goda för att målet om investeringar om drygt 
en miljard kronor per år kommer att kunna överträffas de närmaste åren. 
 
Med solida finansiella nyckeltal har Atrium Ljungberg en stark finansiell ställning för att ta 
tillvara på investeringstillfällen och fullfölja sina projektplaner. Ramen inom MTN-
programmet har utökats till fem miljarder kronor, inklusive möjligheter att emittera gröna 
obligationer.  
 
- Med starka finanser och kreditbetyget Baa2 med stabil utsikt från Moody’s ser vi goda 
möjligheter att finansiera oss till konkurrenskraftiga villkor, kommenterar Martin Lindqvist, 
cfo Atrium Ljungberg. 
 
Sammanfattningsvis konstaterade Annica Ånäs att hyresmarknaden är fortsatt god och att 
Atrium Ljungberg är väl positionerat med 77 procent av fastighetsportföljen i den 
snabbväxande Stockholmsregionen. Med fastigheter inom handel, kontor och bostäder 
samt närvaro i även Uppsala, Malmö och Göteborg, är riskspridningen i portföljen god. 
 
 
Presentationer: 
Presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på vår 
webbplats: http://al.se/ir/kapitalmarknadsdag-2017 senare under eftermiddagen den 24 
februari. Presentationer översatta till engelska kommer att finnas tillgängliga på 
webbplatsen i början av vecka 9. 
 
 
Nacka, 2017-02-24 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
 

http://al.se/ir/kapitalmarknadsdag-2017


För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37 
annica.anas@al.se 
 
Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09 
martin.lindqvist@al.se 
 
 
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  
24 februari 2017 kl. 09.00 CET.  
 
 

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 drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till  

36 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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