
  
 

 Pressmeddelande 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande 
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god 

totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 647,2 Mkr per 30 juni 2018.  
Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. 

 
Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 
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2018-09-14 kl. 15:00       

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark  
söder om Stockholm  

Catena har idag tecknat avtal med Smedberg Logistik- & Industrimark AB om förvärv 
av 450 000 kvm mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun.  

Området som är en del av fastigheten Ånsta 1:1 är beläget vid E20 och i nära anslutning till E4 
endast 45 km söder om Stockholm city. Området utgör en del av det framväxande logistikcentret 
Stockholm Syd mellan Södertälje och Nykvarn som utöver lokaliseringen vid europavägar även 
erbjuder närhet till hamn, industrispår och flygplats. Planarbete pågår för den förvärvade 
fastigheten och detaljplan för lager, logistik och industribyggnader på markområdet förväntas vinna 
laga kraft under 2019. 

– De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi 
möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en 
ökande efterfrågan och ser en stor potential, kommenterar Catenas regionchef i Stockholm, 
Maths Carreman. 
 
– Hela området är i en spännande fas och det känns tryggt att en erfaren aktör som Catena är med 
och driver utvecklingen fortsatt framåt, säger Jan-Olof Smedberg på Smedberg Logistik-  
& Industrimark AB. 

Affären sker via en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 315 Mkr. I affären ingår också ett 
antal åtaganden, såsom dagvattenhantering, gator med mera, som bekostas av säljaren. Avtalet är 
villkorat med förutsättningen att detaljplanen antas och vinner laga kraft senast 2020, i samband 
med det sker även tillträde.  

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 

Benny Thögersen, VD Maths Carreman, Regionchef Stockholm 

Tel. 0706-60 83 50 Tel. 0730-70 22 12 

benny.thogersen@catenafastigheter.se     maths.carreman@catenafastigheter.se   
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