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AP Fastigheter uppvisar ett  
starkt resultat för 2002 
 
 
AP Fastigheters resultat för 2002 före skatt uppgick till 1 000 Mkr (1 341 Mkr).  
I resultatet ingår realisationsvinster med 249 Mkr (628). Resultatet exklusive realisa-
tionsvinster och skatt, 751 Mkr, är det högsta som uppvisats av bolaget.  
AP Fastigheter har under 2002 ökat sina hyresintäkter med 5,9 procent till  
3 484 Mkr (3 291 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,2 procent.  
 
Uthyrningsgraden beräknad på hyra uppgick per årsskiftet till 94,1 procent (95,8 procent). 
  
– Att AP Fastigheter har lyckats upprätthålla en fortsatt hög uthyrningsgrad och bra hyresni-
våer i nuvarande marknadsläge är viktiga förklaringar till det starka resultatet, säger Per-
Håkan Westin, VD för AP Fastigheter. En bra placeringsstrategi med fastigheter i goda 
lägen och en organisation anpassad för marknadsläget har spelat en avgörande roll för re-
sultatet.  
 
Under året har kommersiella hyresavtal med en årshyra på 363 Mkr omprövats, varav kon-
trakt med en årshyra på 174 Mkr har omförhandlats till en ny hyra på 228 Mkr - en ökning 
med 32 procent. Därutöver har kontrakt med en årshyra på 95 Mkr förlängts med oförändra-
de villkor, och kontrakt med en årshyra på 94 Mkr har upphört.   
 
AP Fastigheter har under året avyttrat ett antal fastigheter till ett värde av 946 Mkr  
(1 589 Mkr). Beloppsmässigt gäller det främst ett antal kommersiella fastigheter i Stockholm. 
Investeringar har gjorts i ny- och ombyggnader av fastigheter för 1 080 Mkr (878 Mkr). Inga 
fastighetsförvärv har gjorts under året (1 564 Mkr).  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Per-Håkan Westin, VD  
Tel: 08-566 205 10 eller 0709-68 15 10 
E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se 

Christer Nerlich, Ekonomi- & finanschef 
08-566 205 40 eller 0709-68 15 40 
E-post: christer.nerlich@apfastigheter.se 

 
 
 
 
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 
36 miljarder kronor. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett 
fåtal expansiva orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där också närmare 70 procent av 
fastighetsbeståndets värde finns. Beståndet i Stockholm är främst koncentrerat till city och i andra 
välbelägna områden, bl.a. Nacka Strand, Alviks Strand och Solna Strand. I Göteborg äger  
AP Fastigheter främst butiksfastigheter i cityområdet. Bestånden i Uppsala och Umeå domineras även 
de av centralt belägna fastigheter, både med lokaler och bostäder, i Uppsala bl a Uppsala Science 
Park och Studentstaden. Mer information om AP Fastigheter och bokslutskommuniké finns på 
www.apfastigheter.se. Bokslutskommuniké finns under Press Finans Analys (Rapporter). 
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