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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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Ledningsförändring på Catena 
 
Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir 
en del av Catenas ledningsgrupp. 
 
David Silvesjö, som har varit anställd i Catena sedan 2018, kommer närmast från en roll som 
Finanscontroller/IR och har innan han kom till Catena en bakgrund med tyngdpunkt på finansiering 
från olika befattningar inom både fastighetsbranschen och bank/investmentbanksektorn. Han 
efterträder Peter Andersson som övergår till en roll som Senior Advisor på Catena. 
 
- David har en bred och gedigen kompetens och erfarenhet och kan som ny Finanschef på ett 
smidigt sätt fortsätta utveckla det arbete som Peter framgångsrikt drivit inom finansieringsområdet 
sedan 2013, säger Catenas VD Jörgen Eriksson. 
 
Malin Nissen har varit anställd i Catena sedan 2019 i rollen som HR-chef och har innan dess en 
bakgrund inom HR-området som konsult samt i olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet. 
Hennes nya roll som Chef Affärsstöd omfattar de koncerngemensamma funktionerna HR, 
kommunikation och hållbarhet. Rollen har utgjort en del av Catenas ledningsgrupp sedan 2020, 
sedan den inrättades har vVD/CFO Sofie Bennsten haft ansvaret temporärt. 
 
- Vi är glada att Malin vill fortsätta leda dessa viktiga funktioner framåt i en övergripande roll som 
både skapar effektiva beslutsvägar och på ett bra sätt möjliggör kunskapsdelning i hela 
verksamheten. Aktivitetsnivån är mycket hög inom HR, kommunikation och hållbarhet och på detta 
sätt kan vi använda både Malins och Sofies strategiska kompetenser och goda ledaregenskaper på 
bästa möjliga sätt, säger Catenas VD Jörgen Eriksson. 
 
Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs i månadsskiftet 
augusti/september 2021 bestå av följande personer och befattningar: VD Jörgen Eriksson, 
vVD/CFO Sofie Bennsten, Finanschef David Silvesjö och Chef Affärsstöd Malin Nissen. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter 
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