
 
 
Pressmeddelande 2018-05-09 

SEB flyttar till Glashuset vid Slussen 
 

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med SEB om drygt 800 
kvadratmeter i karaktäristiska Glashuset vid Slussen.  

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern som erbjuder ett brett spann av finansiella tjänster 
och rådgivning. I Sverige och övriga nordiska länder är SEB inriktade på företagsaffärer och 
investment banking. Nu väljer SEB att etablera sig på dryga 800 kvadratmeter i Glashuset, Slussen. 
Kontoret kommer att kunna erbjuda rådgivning såväl digitalt som personligt via bokade möten.  
Kontraktet är på fem år och inflyttning beräknas ske i februari 2019.  
 
– Vi är mycket nöjda med vår kommande etablering i Glashuset. Det fantastiska huset är 
lättillgängligt för våra kunder och vi ser Slussen som en naturlig knutpunkt på Söder och för 
söderort, säger Pär Björn, regionchef SEB.  
 
Glashuset är en av Stockholms mest kända byggnader belägen precis vid Stockholms inlopp. Läget 
innanför tullarna i kombination med närheten till en av Stockholms största knutpunkter gör 
Glashuset till en av Atrium Ljungbergs mest attraktiva kontorsfastigheter. Här finns sedan tidigare 
hyresgäster såsom Tengbom, Wingårdhs, Ecster, Proventus och HiQ. I mars skrevs även avtal med 
co-workingaktören Convendum om dryga 5 000 kvadratmeter i fastigheten.  
 
Atrium Ljungberg satsar stort på Södermalm och förvärvade under 2017 fastigheter vid såväl 
Slussen som Medborgarplatsen.  
 
– Vi är väldigt glada att SEB väljer att flytta in i Glashuset, säger Camilla Waxin, uthyrare, Atrium 
Ljungberg.  
– Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av Nya Slussen kommer att 
lyfta området ännu mer framöver. SEBs etablering är ytterligare ett kvitto på platsens 
attraktivitet, fortsätter Camilla Waxin. 
 
Hyresavtalet med SEB är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd 
och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga 
prestanda.  
 
Nacka, 2018-05-09 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Camilla Waxin, uthyrare, Atrium Ljungberg, 070-383 72 88  
camilla.waxin@al.se 
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Glashuset, Slussen. Foto: Erik Lefvander 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter 
fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i 
våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör 
investeringar i framtiden motsvarande cirka tretton miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large 
Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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