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TILLÄGG 2021:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-
PROGRAM GODKÄNT DEN 16 SEPTEMER 2020 

 

Detta dokument utgör ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till grundprospekt avseende 
Atrium Ljungberg AB (publ) (”Atrium Ljungberg”) MTN-program, godkänt och registrerat av 
Finansinspektionen den 16 september 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-19062) 
(”Grundprospektet”). 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Förordningen”) samt godkänts och registrerats 
av Finansinspektionen den 6 april 2021 och offentliggjorts på Atrium Ljungbergs webbplats den 
6 april 2021. Vid tidpunkten för godkännande av detta Tilläggsprospekt föreligger inga 
utestående erbjudande och någon rätt till återkallelse föreligger således inte. 

Detta tillägg till Grundprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet 
som återfinns på Atrium Ljungbergs webbplats www.al.se. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att årsredovisningen för Atrium Ljungberg för 
räkenskapsår 2020, vilken sedan 2 mars 2021 finns tillgänglig och att Atrium Ljungberg har för 
avsikt att emittera nya Medium Term Notes under Grundprospektet vilket ger upphov till följande 
ändringar i Grundprospektet: 

• Information om Atrium Ljungberg på sidan 38 i Grundprospektet under avsnittet rubricerat 
”Bolaget” ändras så att andra stycket stryks och ersätts med följande text: 

”Per 31 december 2020 bestod Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd (exklusive 
nyttjanderättstillgångar och tomträtter) av 67 fastigheter som finns i Stockholm, Uppsala, 
Malmö och Göteborg. Beståndet, med framförallt handels- och kontorsfastigheter, utgörs av 
moderna och attraktiva fastigheter med en uthyrbar area om 1 087 000 kvm.” 

• Legal information om bolaget och koncernen på sidan 41 i Grundprospektet under avsnittet 
rubricerat ”Ägarförhållanden” ändras så att: 

(i) första stycket stryks och ersätts med följande text: 

”Antalet aktieägare uppgick per 31 december 2020 till 8 384 stycken. De två största 
ägarna var Konsumentföreningen Stockholm samt Familjen Ljungberg med 29,0 
respektive 23,2 procent av rösterna.”, och 
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(ii) tabellen som anger Atrium Ljungbergs tio största aktieägare under andra stycket 
stryks och ersätts med följande tabell med aktieägare per 31 december 2020: 

 
 
• Legal information om bolaget och koncernen på sidan 41 och 42 i Grundprospektet under 

avsnittet rubricerat ”Ägarförhållanden” ändras så att tabellerna rubricerade ”Moderbolag, 
Direktägda bolag” och ”Moderbolag, Indirekt ägda bolag” under andra stycket stryks och 
ersätts med följande tabeller: 
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• Avsnittet rubricerat ”Historisk finansiell information” på sida 45 i Grundprospektet ändras så 
att: 

(i) första meningen i första stycket stryks och ersätts med följande text: 

”De avsnitt av Bolagets årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren 2019 och 
2020 som anges på sidan 47 nedan under rubriken ”Handling som införlivats i 
Grundprospektet genom hänvisning” är införlivade i detta Grundprospekt genom 
hänvisning.”, och 

(ii) första meningen i tredje stycket stryks och ersätts med följande text: 

”Revisionsberättelserna för 2019 och 2020 finns intagna i årsredovisningen för 
respektive år.” 

• Avsnittet rubricerat ”Revision av den årliga historiska finansiella informationen” på sidan 45 
och 46 i Grundprospektet ändras så att första stycket stryks och ersätts med följande text: 

”Den finansiella informationen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har granskats av 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Helena Ehrenborg, 
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Revisionen av årsredovisningarna har genomförts i 
enlighet med god revisionssed i Sverige och revisionsberättelserna har lämnats utan 
anmärkning.” 

• Avsnittet rubricerat ”Åldern på den senaste finansiella informationen” på sida 46 i 
Grundprospektet ändras så att stycket stryks och ersätts med följande text: 

”Den senaste finansiella informationen är hämtad från års- och hållbarhetsredovisningen för 
2020, vilken publicerades den 2 mars 2021.” 

• Avsnittet rubricerat ”Handlingar som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning” på 
sidorna 46–47 i Grundprospektet ändras så första stycket och de tre tabellerna med 
sidhänvisningar till ”Delårsrapport januari–juni 2020”, ”Årsredovisning 2019” och 
”Årsredovisning 2020” stryks och ersätts med följande text och tabeller: 

”Bolagets årsredovisningar för år 2019 och år 2020 har granskats av revisorer samt ingivits till 
Finansinspektionen. Utöver revisionen av årsredovisningarna för 2019 och 2020 har Bolagets 
revisor inte granskat eller reviderat några andra delar av detta Grundprospekt. Nedanstående 
handlingar som tidigare offentliggjorts ska läsas som en del av detta Grundprospekt. 

Årsredovisning 2020 Sidnummer 

Totalresultat för Koncernen 94 

Balansräkning samt kommentarer till balansräkning för Koncernen 96 

Koncernens kassaflödesanalyser 99 

Noter 103–149 

Revisionsberättelse 152–157 

Koncernens förändringar i eget kapital 98 

 



 

  5 

Årsredovisning 2019 Sidnummer 

Totalresultat för Koncernen 109 

Balansräkning samt kommentarer till balansräkning för Koncernen 111–112 

Koncernens kassaflödesanalyser 114 

Noter 118–161 

Revisionsberättelse 164–167 

Koncernens förändringar i eget kapital 113 

 

• Avsnittet rubricerat ”Handlingar som är tillgängliga på Bolagets webbplats” på sidan 48 i 
Grundprospektet ändras så att tredje och fjärde punkten stryks och ersätts med följande text 
(endast en punkt): 

”– Bolagets reviderade årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåren 2019 och 
2020”. 


