
 

 
Pressmeddelande 2016-02-19 

Bokslutskommuniké 2015 
 
- 2015 var händelserikt och vi levererar ett rekordstarkt resultat. Vi har etablerat oss i Göteborg och 
finns nu i alla de fyra största städerna i Sverige. Vi har ytterligare koncentrerat beståndet till 
prioriterade delmarknader genom försäljning av fyra handelsfastigheter. Samtidigt har vi fortsatt med 
att skapa framtidens stadsdelar inom ramen för våra projekt och startat en långsiktig 
bostadssatsning. 2016 ökar vi takten på projektsidan vilket långsiktigt kommer ge oss nya 
kassaflöden, säger Annica Ånäs, tillförordnad vd, Atrium Ljungberg. 
 

• Nettoomsättningen ökade till 2 468 mkr (2 311) varav hyresintäkter ökade till 2 122 mkr  
(1 981). 
 

• Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (93), inklusive projektfastigheter. 
 

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 450 mkr (1 345), en ökning med 7,9 
procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (68). Ökningen i driftöverskottet är främst 
hänförlig till fastighetsförvärv och färdigställda projekt. 
 

• Resultat före värdeförändringar ökade till 945,4 mkr (843,5), en ökning med 12,1 procent. 
 

• Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 2 328,3 mkr (860,6) främst på grund av 
marknadens lägre avkastningskrav och högre hyresnivåer till följd av omförhandlingar och 
nyuthyrningar. Orealiserade värdeförändringar derivat ökade till 200,6 mkr (- 894,0) då 
marknadsräntorna har ökat under året, på de löptider som derivat har tecknats. 
 

• Årets resultat uppgick till 2 783,5 mkr (645,2), vilket motsvarar 20,89 kr/aktie (4,89). Ökningen 
förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt 
ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt. 
 

• Investeringar i egna fastigheter uppgick till 768 mkr (707). 
  

• Förvärv av fastigheter uppgick till 872 mkr (1 673). 
 

• Försäljning av fastigheter uppgick till 1 291 mkr (94). 
 

• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,55 kr/aktie (3,30). 
 

• Prognosen för 2016 uppgår till 900 mkr för resultat före värdeförändring och skatt. 
  

Nacka, 2016-02-19 
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För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, t.f. vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37 
annica.anas@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 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 30 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.atriumljungberg.se. 

mailto:annica.anas@atriumljungberg.se
http://www.atriumljungberg.se/

