
  
 

 Pressmeddelande 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva 
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens 

som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger 
aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018.  

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 
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2019-03-28 kl. 15:00    

Catena sätter nytt namn på Rögles arena 

 

Catena Arena. Det blir det nya namnet på Rögle BK:s hemmaarena i Ängelholm då 
fastighetsbolaget Catena AB blir hockeyklubbens nya arenasponsor.  
 
Catena utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar som försörjer Skandinaviens 
storstadsregioner. Ängelholm, med sitt utmärkta läge för logistik, är en viktig ort för bolaget och i 
kommunen finns även flera av bolagets logistikanläggningar. Catena har stöttat Rögle BK under 
många år, nu växlas samarbetet upp då Catena tar över som arenasponsor.  
 
- Catena sponsrar engagemang och verksamheter som bidrar till en positiv och hållbar 
samhällsutveckling och att stötta Rögle BK ligger helt i linje med detta. Samarbetet gynnar såväl 
elithockeyn som klubbens offensiva hållbarhetsarbete och ambitiösa barn- och ungdomsverksamhet 
där både tjejer och killar får möjligheter att utvecklas sportsligt i ett socialt givande sammanhang, 
säger Catenas VD Benny Thögersen. 
 
- Vi är stolta och glada att lokalt förankrade Catena sätter namn på arenan och att våra respektive 
varumärken kan stärka varandra genom det här samarbetet. Catenas engagemang ger oss 
ytterligare kraft att utveckla vår verksamhet framåt, konstaterar Marcus Thuresson VD, Rögle BK.   
 
Catena tecknar ett tvåårigt avtal om namnrättigheterna från och med säsongen 19/20. Namnbytet 
sker den 1 maj 2019. 
 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Benny Thögersen, VD Catena Annie Nyblom, Kommunikationsansvarig Catena 
Tel. 0706-60 83 50 Tel.  0730-70 22 80 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     annie.nyblom@catenafastigheter.se   
 
Marcus Thuresson, VD Rögle BK 
Tel. 0431-55 89 11 
marcus.thuresson@roglebk.se  
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