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Catena uppdaterar finansiella mål

Catenas finansiella mål och riktlinjer skapar stadga i bolagets affärsmodell och 

bidrar till att stärka bolagets finansiella position. Genom en uppdatering av 

bolagets finanspolicy skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

Catenas styrelse har idag fattat beslut om uppdatering av fyra av målen i bolagets finanspolicy. De 
nya, uppdaterade målsättningarna innebär att: 

• Soliditeten bör uppgå till lägst 40 procent

• Räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2 gånger
• Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till lägst 2,5 år
• Nettobelåningsgraden ska uppgå till högst 50 procent

- Att Catenas finansiella mål nu uppdateras tydliggör vårt fokus på finansiell stabilitet och tillväxt.
Attraktiva och hållbara logistikfastigheter har framtiden för sig, vi ser mycket goda förutsättningar
för en fortsatt positiv utveckling tillsammans med våra kunder, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se 
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter 
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