
  
 

 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. 

 
Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042–449 22 00 

Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg 
catenafastigheter.se 

 

 
 
2019-09-20 kl. 15:00    

Catena investerar 193 Mkr i ny logistikanläggning i E-city 
Engelholm  

 

Catena investerar 193 Mkr i E-city Engelholm efter att idag tecknat avtal med Boozt Fashion 
AB om en ny logistikanläggning på området.  
 
Den nya byggnaden om cirka 22 800 kvm uppförs i anslutning till Boozts befintliga anläggning. 
Avtalslängden är elva år och fyra månader med ett beräknat driftsöverskott om drygt 12 Mkr. 
Förutom att den nya byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, 
inomhusmiljö och materialval så kommer även en solcellsanläggning med en effekt om 255 kW att 
installeras på anläggningens tak. 
 

- Satsningen befäster E-city Engelholm som ett utmärkt läge för e-handel och vi är glada och stolta 
över att ta nästa steg tillsammans med Boozt, ett bolag i framkant som delar våra ambitioner om att 
utveckla moderna logistikanläggningar som är både effektiva och hållbara, säger Catenas regionchef 
Göran Jönsson. 
 

Boozt.com är en online-shop med kläder, skor, accessoarer och skönhetsprodukter från över 600 
varumärken. Precis som i Boozts befintliga anläggning på området kommer även den nya byggnaden 
rymma automatiserade lagerlösningar. 
 

- Lager och logistik är centrala delar i vår affärsmodell och genom samarbetet med en kompetent 
aktör som Catena ökar möjligheterna att nå de högt ställda mål vi har, säger Niels Hemmingsen, COO 
på Boozt. 
 

E-city Engelholm ligger på utmärkt logistikläge med direkt anslutning till E6 och Catena har en vision 
om att skapa ett komplett e-handelskluster på platsen som svarar mot de behov som aktörer inom 
den digitalt drivna handeln har. Byggstart för kommande etapp beräknas ske under hösten 2019 och 
inflyttning under hösten 2020.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Benny Thögersen, VD  
Tel. 0730-660 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     
 

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg  
Tel. 042-449 22 66   
goran.jonsson@catenafastigheter.se     
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