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Thomas Beyerle ny analyschef på Catella 

Dr Thomas Beyerle är utsedd till analyschef för Catellas europeiska 
fastighetsrådgivning. Rollen är ny på Catella och Beyerle kommer att ansvara för 
att utöka koncernens aktiviteter inom marknadsanalys och värdering.  
 
Som analyschef kommer Thomas Beyerle att arbeta både på europeisk nivå med Catellas 
fastighetsrådgivning i elva länder och med den tyska kapitalförvaltningen. Dr Beyerle tillträder 
idag och kommer att vara stationerad på Catellas kontor i Frankfurt.  
 
”Catella har en mycket intressant profil på den europeiska fastighetsmarknaden, med ett 
kompletterande erbjudande av kvalificerad rådgivning och kapitalförvaltning. Jag ser fram emot 
att utveckla Catellas analysverksamhet och höja vår profil och röst som marknadsexpert”, säger 
Thomas Beyerle, ny analyschef på Catella.  
 
”Jag är väldigt glad över att Thomas Beyerle ska börja hos oss på Catella. Hans omfattande 
expertis kommer att stärka vår organisation. Hans gränsöverskridande position kommer också att 
underlätta utbytet av fastighetskunnande och öka samarbetet inom koncernen”, säger Johan 
Ericsson, chef för Corporate Finance på Catella.  
 
Thomas Beyerle kommer närmast från rollen som vd och chef för hållbarhetsarbete och forskning 
på IVG Immobilien AG. Tidigare var han Head of Global Research på Aberdeen. Dessutom har 
han föreläst inom fastighetsanalys på universitetsnivå under de senaste femton åren och är 
styrelseledamot i GIF, German Property Research Association. 
 
Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering 
samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i elva europeiska länder och omfattar 
drygt 200 anställda. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  Presskontakt: 
Johan Ericsson  Ann Charlotte Svensson  
Chef för Corporate Finance Kommunikationschef 
08-463 33 10  08-463 32 55, 072-510 11 61 
johan.ericsson@catella.se  anncharlotte.svensson@catella.se  
 

Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också 
kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med 
cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT 
B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer på catella.se.  
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