Pressmeddelande 2018-02-16

Bokslutskommuniké 2017
- Vi levererar ett starkt resultat och överträffar samtliga våra finansiella mål. Jag är extra nöjd med att vi
ökar driftöverskottet med hela 13 procent. Ökningen är delvis ett resultat av genomförda
fastighetsförvärv men också av hårt och gediget arbete med den dagliga fastighetsförvaltningen,
kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
- Vi håller en hög investeringstakt och har kommit igång med flera nya byggprojekt under året. Vår
starka finansiella ställning och stora projektportfölj ger goda förutsättningar för att fortsätta vår
projektutveckling och nu arbetar vi hårt för att under 2018 kunna byggstarta de två spännande
projekten Life City i Hagastaden och Bas Barkarby i Järfälla, avslutar Annica Ånäs.

• Nettoomsättningen ökade till 2 563 mkr (2 299) varav hyresintäkter ökade till 2 389 mkr
(2 150). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (93), inklusive projektfastigheter.
• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 647 mkr (1 458), en ökning med 13,0
procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter samt på nyuthyrningar och
omförhandlingar. Överskottsgraden ökade till 69 procent (68).

• Resultat före värdeförändringar ökade till 1 180 mkr (965).
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 817 mkr (2 772) och förklaras
främst av ökade hyresnivåer men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade
värdeförändringar derivat uppgick till 121 mkr (-307) då marknadsräntorna under perioden har
stigit på de löptider som derivat har tecknats.

• Periodens resultat uppgick till 2 559 mkr (2 681), vilket motsvarar 19,21 kr/aktie (20,13).
• Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 593 mkr (1 002).
• Förvärv av fastigheter ökade till 2 265 mkr (1 461).
• Försäljning av fastigheter uppgick till 868 mkr (23).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr/aktie (3,95).
• Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt
bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,06 kr/aktie.
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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 16 februari 2018 kl.12.00 CET.

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

