
 

 
 
 
Pressmeddelande 2023-01-17 

 

Atrium Ljungberg AB säljer fastigheten Skotten 6 i 
Stockholm city 
 

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning 
av fastigheten Skotten 6, även kallat Glashuset, på Drottninggatan i 
Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde 
om 1 900 mkr och omfattar ca 13 500 kvm. Köpare är Axfast AB.  
 
 
Skotten 6 ligger på Drottninggatan i Stockholm city, en av Sveriges mest välkända och trafikerade 
gågator med ett flöde om mer än 20 miljoner människor per år. Skotten kallas även Glashuset och 
ännu längre tillbaka ”Bohagshuset”, då det tidigare var en del av det anrika PUB-varuhuset vid 
Hötorget. Fastigheten innehåller idag både kontor och handel i flera plan. 
 
– Atrium Ljungbergs affärsmodell handlar om att utveckla attraktiva stadsmiljöer. Stora 
sammanhängande områden med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Att 
sälja Skotten 6 är ett naturligt steg i att renodla vårt fastighetsbestånd till platser där vi har möjlighet att 
förverkliga vår vision och stadsutvecklingsstrategi, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.  
 
Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 900 mkr. Totalt hyresvärde är ca 95 
mkr och fastigheten har en ekonomisk vakansgrad om ca 12 %. Affären ger ett resultat efter skatt om 
ca -36 mkr baserat på värderingen vid årsskiftet, varav ca 7 mkr avser realiserad värdeförändring efter 
avdrag för omkostnader, ca -19 mkr avser uppskjuten skatt netto och ca -24 mkr avser nedskrivning 
goodwill. Frånträde sker 31 januari 2023 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det första 
kvartalet 2023. 

Nacka, 2023-01-17 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, annica.anas@al.se, 070-341 53 37 
Ulrika Danielsson, cfo Atrium Ljungberg, ulrika.danielsson@al.se, 070-647 12 61  
 

 
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 17 januari 2023 kl. 07.45 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 1,1 miljoner 

kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 61 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 40 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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