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Atrium Ljungberg genomför första 
emission av gröna obligationer  
 

Atrium Ljungberg har emitterat gröna obligationer om 1 300 miljoner 
kronor med en löptid på fem år, de första i bolagets gröna ramverk.   
 
Under måndagen den 13 mars emitterade Atrium Ljungberg 1 300 mkr femåriga 
obligationer, dels en obligation om 1 100 mkr med rörlig ränta om Stibor 3M plus 1,15 
procent, dels en obligation med fast ränta om 200 mkr med en årlig kupongränta om 1,62 
procent. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring 
det gröna ramverket. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq 
Stockholm Sustainable Bonds List.   
 
– Vi är glada att kunna erbjuda investerare med hållbarhetsfokus en möjlighet att 
investera i Atrium Ljungberg. Vårt hållbarhetsarbete är helt integrerat i affärsprocessen 
och steget att erbjuda gröna obligationer känns som ett naturligt led i finansieringen av 
våra långsiktigt hållbara fastigheter, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 
 
Atrium Ljungberg har en hög ambitionsnivå kring hållbarhetsarbetet där ett av målen är att 
certifiera hela fastighetsbeståndet fram till år 2021.  
 
– Intresset för de gröna obligationerna har varit stort bland både nya och befintliga 
investerare. Vi har också märkt en ökad efterfrågan efter att vi fått vår publika rating från 
Moody´s, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg. 
 
Totalt deltog 26 investerare i emissionen varav 20 var nya investerare i Atrium Ljungbergs 
obligation. Dessa stod för 76 procent av den totala volymen. Bland de nya investerarna 
finns Storebrand SPP, SEB IM, Första AP-fonden och Affirmative Investment 
Management. 
 
Nacka, 2017-03-14 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09 
martin.lindqvist@al.se 
 
Albert Olofsson, finanscontroller Atrium Ljungberg, 070-341 53 19 
albert.olofsson@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 
14 mars 2017 kl. 08.00 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 cirka 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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