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Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är 
listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.com/koncern. 
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Catella noteras på Nasdaq Stockholm 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Catellas aktier upptas till 
handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 19 
december 2016. Det sker inte någon nyemission av aktier och aktieägare i 
Catella behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.  
 
Catella AB (publ) (”Catella”) har tidigare kommunicerat en ambition att byta lista till Nasdaq 
Stockholms huvudmarknad under det fjärde kvartalet 2016.  
 
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 5 december 2016 godkänt att Catellas A- och B-
aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Beslutet är föremål för 
sedvanliga villkor bland annat att Finansinspektionen godkänner ett av Catella upprättat prospekt.  
 
Sista dag för handel i Catellas aktier på Nasdaq First North Premier är den 16 december 2016 och 
första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är den 19 december 2016. Aktierna 
kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamn för Catellas A- och B-aktier, CAT A 
respektive CAT B, kommer att vara oförändrat. Även ISIN-koderna för Catellas A- och B-aktier, 
SE0000188500 respektive SE0000188518, kommer att vara oförändrade. 
 
Det sker inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behöver inte vidta några 
åtgärder i samband med listbytet.  
 
Catella kommer inför listbytet att offentliggöra ett prospekt på Catellas hemsida, catella.com, 
vilket beräknas ske omkring den 9 december 2016.  
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
7 december 2016 kl. 14.20 CET.   
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  Presskontakt: 
Knut Pedersen  Ann Charlotte Svensson  
Vd och koncernchef Kommunikationschef 
08-463 33 10  08-463 32 55, 072-510 11 61 
knut.pedersen@catella.se  anncharlotte.svensson@catella.se  
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