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PRESSMEDDELANDE
RIM rådger Corum Asset Management vid deras första förvärv i Norden
Renger Investment Management (RIM) utökar sin närvaro på den nordiska fastighetsmarknaden
genom det strategiska samarbetet med Corum. Under 2017 har RIM utvecklat
investeringsstrategier tillsammans med den snabbt växande franska investeraren Corum och den
första transaktionen är nu genomförd.
Corum har, genom Corum Convictions SCPI, gjort sitt första förvärv om ca 9 MEUR av en
nybyggd och nyinvigd handelsfastighet belägen på Hornsgatan 1 i Björneborg, Finland.
"Förvärvet i Pori är vår första investering i Norden och vi är mycket glada över att ha gjort det offmarket från SSR
Group. Vi uppskattar samarbetet med RIM och vi ser fram emot vidare expansion i Norden. Vi investerar ca
350 MEUR i Europa under 2017 och vi avser att investera mer under 2018 med höga ambitioner för de nordiska
marknaderna”, säger Philippe Cervesi, Corum AM, Investment Director.
David Renger, VD på RIM kommenterar vidare: "Samarbetet med Corum kompletterar RIMs
investerarnätverk väl och öppnar upp för att arbeta med fastigheter med långa hyresavtal i hela Norden. Samarbetet
med Corum ligger i linje med RIMs strategi att samarbeta med finansiellt starka och välrenommerade investerare i
Norden. RIM ser fram emot fortsatt samarbete med Corum.”
Fastigheten är uthyrd på långa kontrakt till XXL och Elgiganten. RIM har strategiskt rådgivit
Corum och initierat affärsmöjligheten offmarket. Fastigheten förvärvades från det finska bygg- och
fastighetsutvecklingsbolaget SSR Group.
Arto Kukkonen, VD på SSR Group: “Vi är stolta över att ha attraherat välrenommerade hyresgäster såsom
Elgiganten och XXL till vår nyutvecklade fastighet i Björneborg. Vi är ett relativt ungt bygg- och utvecklingsbolag,
men med erfarna medarbetare. Vi är glada över att vi har haft möjlighet att attrahera internationellt kapital till
vårt lyckosamma projekt, då vi är i behov av kapital för att möjliggöra vår fortsatt starka tillväxt de kommande
åren.”
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Om Renger Investment Management
RIM är ett fastighetsutvecklings- och investeringsbolag som arbetar med fastighetsinvesteringar i
Norden. Bolaget har mångårig erfarenhet från den nordiska investeringsmarknaden för fastigheter
och genomför investeringar tillsammans med, samt rådger nordiska och internationella
fastighetsinvesterare. Under det senaste året har bolaget varit delaktigt i fastighetsförvärv i Sverige
och Finland om ca 1 mdr SEK. Under det kommande året förväntas ytterligare transaktioner i
motsvarande omfattning att genomföras.
www.rengerim.se
Om Corum AM
Corum AM är ett franskt fastighetsbolag som äger och förvaltar ett fastighetsbestånd om ca 1,5
mdr EUR, i 11 länder i Europa. Corum AM avser att fortsätta att göra obelånade
fastighetsinvesteringar i samtliga tillgångsslag de kommande åren över hela Europa.
www.corum.fr

