
  
 

 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 15 918,3 Mkr per 30 september 2019.  

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 
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2019-12-20 kl. 8:30  

Catena investerar i tillbyggnation för DHL på Logistikposition 
Sunnanå, Malmö 

 

 
Catena investerar 32 Mkr i en tillbyggnation för hyresgästen DHL Freight i deras befintliga 
terminal som ligger strax utanför Malmö. 
 
Tillbyggnationen om cirka 1 850 kvm uppförs i anslutning till DHL Freights 16 940 kvm stora terminal 
på Logistikposition Sunnanå utanför Malmö. Med projektet avser DHL att tillföra ytterligare 
kapacitet. Tillbyggnationen beräknas vara färdigställd till sommaren 2020 och i samband med det 
justeras även hyresgästens avtalslängd till 10 år.  
 
- Det är mycket glädjande att vi kan hjälpa DHL som är världsledande inom logistikbranschen att 
utveckla sin verksamhet ytterligare och att de ser en utvecklingspotential på Logistikposition 
Sunnanå, säger Catenas regionchef i Malmö, Jörgen Eriksson. 
 
DHL Freight erbjuder företag nationella och internationella logistiktjänster – från paketleveranser, 
expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela 
varuflödeskedjan.  
 
- Vår terminal i Malmö är viktig för oss och vi ser möjligheter att utöka vår servicekapacitet. Catenas 
förståelse för våra behov underlättar och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet ytterligare, säger 
Lena Arvidsson, Vice President Freight Terminal Based Operations på DHL Freight. 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Benny Thögersen, VD  
Tel. 0730-660 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     
 

Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö 
Tel. 0730-70 22 42 
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se     
 
Johan Franzén, Kundansvarig samt  
Regionchef Göteborg Jönköping 
Tel. 0730-70 22 60 
johan.franzen@catenafastigheter.se     
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