
 

 
Pressmeddelande 2015-07-17 
 

Atrium Ljungberg säljer fyra 
handelsfastigheter 
 
 
Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheterna Igor 8 (Kvarteret 
Igor i Västerås), Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund), Rotundan 1 (Rotebro Handel i 
Sollentuna) och Orminge 47:1 (Orminge Centrum i Nacka). De fyra fastigheterna omfattar 
totalt 63 300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger. 
 
Köpare är ett fastighetsinvestmentbolag tillsammans med en lokal partner. 
 
- Försäljningen sker som ett led i vårt arbete att koncentrera fastighetsbeståndet till våra 
prioriterade marknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Genom försäljningen 
frigör vi kapital och resurser till den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och även 
för strategiska förvärv i dessa lägen, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund. 
 
Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande 
fastighetsvärde uppgående till cirka 1,3 miljarder kronor före avdrag för uppskjuten skatt.  
Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 90 miljoner kronor i koncernen och 
kommer att redovisas i bokslutet för det tredje kvartalet 2015. 
 
Affären är villkorad av finansieringsförbehåll. 
 
Köparen beräknas tillträda fastigheterna 1 oktober 2015. 
 
JLL och Cederquist har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären. 
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Atrium Ljungberg AB (publ) 

 
För mer information kontakta: 
Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad, Atrium Ljungberg. 
Tel: 0730-26 19 07  
micael.averborg@atriumljungberg.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller 
lagen om handel med finansiella instrument. 

 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där 
människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med 
kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och 
tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Sickla i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är 
exempel på hur vi skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning. 
www.atriumljungberg.se 
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