
 

 
Pressmeddelande 2021-11-04 

Atrium Ljungberg tecknar avtal om stort 
förvärv i Slakthusområdet  
 

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om att förvärva tomträtten 
Palmfelt Center, Kylhuset 28, i Slakthusområdet i Stockholm. 
Tomträtten om drygt 30 500 kvadratmeter uthyrbar yta kommer att 
förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde baserat på en 
uppdaterad marknadsvärdering per årsskiftet som preliminärt 
fastställts till 1 560 miljoner kronor.  

Palmfelt Center uppfördes i slutet av 1980-talet för Bankgirot. Byggnaden rymmer cirka 26 000 
kvadratmeter för kontor och 5 000 kvadratmeter för datahallar och lager. Bland nuvarande 
hyresgäster finns bland andra Försäkringskassan, Bostadsförmedlingen och Stockholms Stads 
Parkering. Tomträtten har en uthyrningsgrad om 87 procent och ett hyresvärde om cirka 100 
miljoner kronor. Palmfelt Center är belägen i den norra delen av Slakthusområdet, i direkt 
anslutning till den nya uppgången för tunnelbanan som för närvarande byggs genom området.  
 
2018 tecknade Atrium Ljungberg en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva 
befintliga fastigheter samt teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. Förvärvet av 
Palmfelt Center är en del av överenskommelsen som tecknades 2018.  
 
Förvärvet sker genom en bolagsaffär och baseras på ett underliggande fastighetsvärde som ska 
fastställas genom en uppdaterad marknadsvärdering vid årsskiftet, som preliminärt fastställts till 1 
560 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av laga kraft vunnet beslut i kommunfullmäktige som 
bedöms fattas i januari 2022. Säljare är St Eriks Markutveckling och tillträde beräknas ske under 
kvartal 2 2022. 

 
–  Palmfelt Center har ett starkt diftnetto och ett attraktivt läge i anslutning till våra befintliga 
fastigheter och projekt i Slakthusområdet och utgör ett utmärkt komplement till vår satsning i ett 
av Stockholms bästa kontorslägen, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 
 
Slakthusområdet är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Stockholm. Området, med 
sin industrihistoriska karaktär och identitet, ska fram till 2030 genomgå en omfattande 
stadsutveckling. Atrium Ljungbergs vision, som vi delar med Stockholms stad, är att området ska 
bli en attraktiv plats med kontor och bostäder kompletterat ett brett matutbud, kultur och 
upplevelser - en helt ny mötesplats och en motor för hela Söderort. Den historiska arkitekturen 
och industriella miljön med årtionden av livsmedelsproduktion ska leva vidare och samexistera 
med en ny bebyggelse som kommer att utgöra ett av Stockholms största utvecklingsprojekt i 
modern tid.  
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För mer information kontakta: 
Johanna Jonsson, transaktionschef, Atrium Ljungberg, tel 070-812 42 13 
johanna.jonsson@al.se 
 
 

 
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  
4 november 2021 kl. 08.00 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 cirka 1 miljon kvadratmeter värderade till 49 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 37 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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