Pressmeddelande 2020-12-22

Atrium Ljungberg tecknar hyresavtal med
globala techbolaget Accedo
Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal om dryga 1 000
kvadratmeter med streamingbolaget Accedo. I september nästa år
går flytten av bolagets huvudkontor till Atrium Ljungbergs fastighet
Fatburssjön 8 på Södermalm. Det nya huvudkontoret designas i linje
med Accedos varumärke och utformningen ska främja det interna
samarbetet och möjliggöra för medarbetare att jobba såväl från
kontoret som på distans.
– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i de nya lokalerna. Den goda dialogen med Atrium
Ljungberg har varit avgörande i vårt val av lokal, där vi gemensamt ser värdet i att ha en långsiktig
samarbetspartner, säger Chris van der Schoor, Vice President, HR & Office på Accedo.
Utformningen av vårt nya huvudkontor kommer att skapa bättre förutsättningar för internt
samarbete och socialt umgänge och det kommer att stärka vår förmåga att leverera marknadens
bästa videoupplevelser till våra kunder världen över.
Accedo grundades i Sverige 2004 och är idag ett globalt företag med kontor över hela världen.
Bolaget erbjuder molnbaserade streamingtjänster som möjliggör för mediabolag att distribuera
rörligt material till allt från tv-apparater till läsplattor och mobiltelefoner. Bland kunderna
återfinns bolag såsom CNN, HBO och Discovery.
– Vi är jätteglada att över att Accedo vill flytta sitt huvudkontor till vår fastighet Fatburssjön, ett
stenkast från Medborgarplatsen. Samverkan och långsiktighet är några av Atrium Ljungbergs
kärnvärden, och det ser vi har spelat en betydande roll i samarbetet med Accedo, säger Charlotta
Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.
Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och
hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga
prestanda.
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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 cirka 1,1 miljon
kvadratmeter värderade till 46 miljarder kronor. 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 36 miljarder kronor.
Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

