
  
 

 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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2020-02-17 kl. 13:00    

Catena tecknar avtal om ytterligare ett förvärv i Järna,  
söder om Stockholm 

 

Catena har tecknat avtal med Folkpolarna om förvärv av en fastighet i Järna, Södertälje 
kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mark som Catena avser utveckla för 
logistikändamål. 
 
Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66 100 kvm, ligger intill det 1 000 000 kvm 
stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla via sitt delägarskap i bolaget Södertuna 
utvecklings AB. Den fastighet som nu förvärvas omfattar en byggrätt om cirka 10 000 kvm och en 
uthyrningsbar yta med hyresgäster om cirka 21 000 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 
cirka 12 Mkr. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 130 Mkr. Säljare är Folkpolarna AB. 
 
- Sedan tidigare har vi identifierat detta som ett område med stor potential för att möta 
storstadsregionens växande logistikbehov, med detta förvärv kan vi skapa ännu bättre 
förutsättningar för framtidens effektiva och hållbara varuflöden i anslutning till Stockholms södra 
infartsleder, säger Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena.  
 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Benny Thögersen, VD  
Tel. 0730-660 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     
 
Maths Carreman, Regionchef Stockholm  
Tel. 0730-70 22 24 
maths.carreman@catenafastigheter.se     
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