
  
 

 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 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019.  

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 
 

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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2019-07-11 kl. 16.00 

Catena investerar ytterligare 150 Mkr på  
Logistikposition Sunnanå 

Catena har idag tecknat hyresavtal med DHL Express och investerar 150 Mkr på Logistik-
position Sunnanå, strax utanför Malmö. 
  
Catenas femte etablering på Sunnanå är ett lager för flyggods om totalt 10 162 kvm. Ett tioårigt 
hyresavtal med en årshyra om cirka 10,5 Mkr har tecknats med DHL Express, världens ledande 
leverantör av internationella expressleveranser.  
 
- Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin 
hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som 
platsen har, säger Catenas regionchef Jörgen Eriksson. 
 
- Vi ser fram emot samarbetet med Catena och kan med etableringen skapa de förutsättningar som 
krävs för att på bästa sätt fortsätta överträffa våra kunders höga krav på servicekvalitet, säger Henrik 
Jensen, Operations Director, DHL Express Sverige. 
 
Inflyttning är beräknad till hösten 2020. Den nya byggnaden blir granne med den DHL-terminal som 
var Catenas första etablering på området, sedan dess har uthyrning på området även skett till Chefs 
Culinar, Svensk Cater, DS Smith och Lekia. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Benny Thögersen, VD                              
Tel. 0706-60 83 50                           
benny.thogersen@catenafastigheter.se            
 
Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö                             
Tel. 0730-70 22 24                           
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se                 
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