
Pressmeddelande 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt 
växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna 

en långsiktigt god totalavkastning. 
 

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.  
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Ökning av det totala antalet aktier och röster i Catena 

 
Bolagsstämman i Catena AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, 
beslutat att emittera 13 630 952 nya aktier. Emissionen har registrerats hos 
Bolagsverket under oktober månad varigenom antalet aktier och röster i Catena har 
ökat med 13 630 952 aktier och röster.  
Catenas registrerade aktiekapital per den 31 oktober 2013 uppgår till 110 859 988,80 
kronor fördelat på 25 195 452 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje 
aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma i Catena.  
Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § 
första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO 
Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 43 
 

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras 
eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan 
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta 
pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som 
kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör 
informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. 
 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en 
uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 
2003/71/EG. 
 
 
 


