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Om Catena 
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 21 174,1 Mkr per den 30 
juni 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap. 
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Catena bygger mer på Logistikposition Tostarp  
i Helsingborg 

 
Catena investerar 124 Mkr i nybyggnation av ytterligare en logistikanläggning på 
Logistikposition Tostarp i Helsingborg. 
 
På bästa skyltläge intill E6:an vid Helsingborg har Logistikposition Tostarp sedan länge etablerat sig 
som ett av landets mest framträdande logistiknav. På området har Catena sedan tidigare goda 
samarbeten med hyresgäster som PostNord, Freja Transport & Logistics och Nowaste Logistics. 
Genom nybyggnation av ytterligare en cirka 15 000 kvm stor logistikanläggning kan Catena nyttja 
en kvarvarande byggrätt i på fastigheten Plantehuset 3 fullt ut. 
 

- För den nya byggnaden har vi redan skrivit en avsiktsförklaring med Nowaste Logistics som är en 
befintlig hyresgäst på området. Vi kan konstatera att Helsingborg är oerhört attraktivt som 
logistikläge och att efterfrågan på hållbara och effektiva anläggningar för lager och logistik i 
regionen och på platsen ständigt ökar, säger Catenas Regionchef Helsingborg Göran Jönsson. 
 
Catena har en uttalad miljöambition och det innebär att den nya anläggningen certifieras enligt 
Miljöbyggnad Silver och det förbereds för en solcellsanläggning på byggnadens tak.  
 
Byggstart planeras till oktober-november 2021 och inflyttning beräknas till efter sommaren 2022. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  
Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg, Tel. 0730-70 22 66 goran.jonsson@catenafastigheter.se  
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter 
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