
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 5 840,3 Mkr per 31 mars 2015.  
Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. 
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Catena säljer projektfastigheten i Solna  

 

Catena har den 28 maj 2015 tecknat avtal med Fabege AB (publ) om att avyttra 
projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Haglund 2:2 i Solna, ”Haga Norra”. 
Fastigheterna har en tomtareal om ca 51 000 kvadratmeter och omfattar enligt den 

nya detaljplanen cirka 225 000 kvadratmeter byggrätt för boende och kommersiell 
användning.  

Då Fabege är en stor ägare till Catena är transaktionen att anses som en 
närståendetransaktion, vilket innebär att affären är villkorad av ett beslut på extra 
bolagsstämma i Catena. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 1 450 Mkr 
med preliminärt tillträde i juni 2015. Försäljningen tillför Catena ett initialt positivt 
resultat före skatt om ca 100 Mkr efter transaktionskostnader.  

”Detaljplanen för området Haga Norra är fastställd och projektet går nu in i en 
genomförandefas som Fabege är en bättre part att slutföra. Affären frigör knappa 
en miljard i likviditet som framgent kan användas för investeringar i Catenas 
kärnverksamhet som är logistikfastigheter.” säger VD Gustaf Hermelin i en 
kommentar. 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 

Gustaf Hermelin, VD  Peter Andersson, CFO   
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