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Catella topplacerad europeisk säljrådgivare i 
årlig rankning  

Den internationella analytikerfirman Real Capital Analytics har genomfört sin 
”2013 Global Broker Rankings” för säljrådgivare i fastighetsbranschen och 
Catella har tillsammans med sin brittiska samarbetspartner Strutt & Parker 
placerat sig på 6:e plats i EMEA-regionen och på 10:e plats globalt.  
 
“Vi är otroligt nöjda med vår placering i RCA’s rankning. Det här är ett kvitto på att Catellas 
profil som högkvalificerad corporate finance-rådgivare är eftersökt i dagens professionella 
fastighetsmarknad. Catella erbjuder värdeskapande tjänster utöver traditionell köp- och 
säljrådgivning, som inte alla rådgivare kan leverera”, säger Johan Ericsson, chef för Catellas 
Corporate Finance -verksamhet.  
 
Real Capital Analytics årliga rakning av säljrådgivare baseras på fastighets- och 
portföljtransaktioner inom fastighetstyperna kontor, bostäder, industri, handel, hotell och 
utvecklingsprojekt, värderade till 10 miljoner USD eller mer.  
 
”2013 var ett starkt år för oss, men vi tror samtidigt att vi har förmågan att klättra ytterligare i 
dessa rankningar under kommande år. Vi ser till exempel att vår transaktionsaktivitet på den 
tyska marknaden ökar i snabb takt. Som rådgivare endast aktiva i Europa, är vår placering på 10:e 
plats internationellt anmärkningsvärd. Vi är otroligt nöjda med att Catella och Strutt & Parker 
kan göra avtryck på det här sättet”, säger Johan Ericsson.  
 
Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering 
samt Analys och Värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 
200 anställda. 
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