
 
 
Pressmeddelande 2020–03–20 

Atrium Ljungberg lånar 920 miljoner kronor 
av Nordiska Investeringsbanken 
 

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska 
Investeringsbanken om 920 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt 
med en löptid på sju år och är kopplat till projektet Life City i 
Hagastaden, Stockholm.  
 
Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen 
om drygt 20 miljarder kronor består till drygt hälften av kapitalmarknadsfinansiering och resten 
bankfinansiering och direktfinansiering. Det icke säkerställda banklånet om 920 miljoner kronor är 
det första som Atrium Ljungberg genomför med Nordiska Investeringsbanken och breddar 
finansieringsbasen. Lånet ska användas för uppförandet av projektet Life City i Hagastaden, 
Stockholm. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27 500 kvadratmeter 
uthyrbar area med första inflyttning under slutet av 2021. Life City ska bli ett nytt centrum för 
affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science. 

– Vi är glada att genomföra vår första finansiering med Nordiska Investeringsbanken vilket 
breddar vår finansieringsbas ytterligare. Detta visar även att i en tuffare kreditmarknad finns 
intresse att finansiera hållbara projekt, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg. 
 
 
Nacka, 2020–03–20 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg AB, 0709-27 60 09 
martin.lindqvist@al.se 
 
Albert Olofsson, finanscontroller, Atrium Ljungberg AB, 0703-41 53 19 
albert.olofsson@al.se 
 
 
 
 
 
 
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 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal 
fastigheter, värderade till 49 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 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 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se. 
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