
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. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 270,9 Mkr per 30 juni 2014. Catena AB är noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm. 
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Delårsrapport januari – juni 2014 
 

• Fastighetsintäkterna ökade med 45 procent till 211,6 Mkr (146,0). 
• Driftsöverskottet ökade med 60 procent till 160,4 Mkr (100,1). 
• Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 102,1 Mkr (75,3). 
• Periodens resultat blev 46,8 Mkr (72,8), motsvarande ett resultat per aktie om 

1,85 kr (6,34), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 21,9 Mkr 
(9,9). Minskningen av periodens resultat mot föregående år beror på 
värdeförändringar på derivat som ingår med -64,0 Mkr (0,0). 

 
“Catena uppvisar en markant förbättring av förvaltningsresultat och operativt 
kassaflöde under första halvåret. En kraftig ökning av intäkterna i kombination med 
marginell ökning av fastighetskostnaderna gör att vi levererar på ett mycket 
tillfredsställande sätt. Förvaltningsresultatet ökar med hela 36 procent till 102 Mkr.  
Varför är det då så viktigt med ett starkt förvaltningsresultat och ett starkt operativt 
kassaflöde? Med en genomsnittlig avkastning på våra logistikfastigheter på dryga 7 
procent och en låneränta på knappa 3 procent generar vår fastighetsverksamhet ett 
stort överskott som andas långsiktig stabilitet. Ett starkt operativt kassaflöde borgar 
för att vi ska kunna fortsätta att växa både genom investeringar i befintliga fastigheter 
och förvärv av nya, ge en hög utdelning till våra aktieägare och slutligen ha en hög 
beredskap för fluktuationer i finansieringskostnader. Personligen tror jag att förmågan 
att skapa goda kassaflöden kommer att vara vårt signum", säger VD Gustaf Hermelin 
i sin kommentar till delårsrapporten. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO 
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