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RIM rådger Corum Asset Management vid deras första förvärv
i Norge
•
•
•

RIM fortsätter samarbetet med den franska fastighetsinvesteraren Corum Asset
Management och rådger Corum vid deras första fastighetsförvärv i Norge
Corum förvärvar en nybyggd och fullt uthyrd handelsplats i Elverum
Elverum handelsplats omfattar ca 11,180 kvm handelsytor och förhyrs av Rusta,
Elkjøp, Power, Byggmaker, Europris och Thansen

Renger Investment Management (RIM) utvidgar samarbetet med Corum Asset Management vid
dess fortsatta expansion i Norden. Corum har genom sin fond Corum XL gjort sitt första förvärv
i Norge genom förvärv av nybyggda Elverum handelsplats.
David Renger, RIM kommenterar:” RIM´s samarbete med Corum expanderar i Norden. Samarbetet med
Corum är i linje med RIM´s strategi att samarbeta med finansiellt starka och välrenommerade fastighetsinvesterare
i Norden. Vi uppskattar det fortsatta förtroendet från Corum och vi ser fram emot fortsatta samarbete i deras
fortsatta expansion i regionen.”
Fastigheten är uthyrd på långa kontrakt till Rusta, Elkjøp, Power, Byggmaker, Europris och
Thansen. RIM har bidragit med strategisk rådgivning och har introducerat investeringsmöjligheten
för Corum. Fastigheten förvärvades från en grupp av privata investerare.
“Vi är nöjda med att kunna expandera vår närvaro i Norden genom vårt förvärv på den norska marknaden efter
att ha framgångsrikt ha investerat på den finska marknaden under ett antal år. Vi avser att fortsatta att investera
i regionen under det kommande året.”, säger Philippe Cervesi, Investment Director vid Corum AM.
Bjørn Slaatta från DLA var Corums legala rådgivare och Akershus och Wiersholm var säljarnas
kommersiella och legala rådgivare.
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About Renger Investment Management
RIM is a real estate management, development and investment company that executes real estate
investments and strategies in the Nordic region. The company has extensive experience from the
Nordic real estate investment markets and invests together with and advises Nordic and
international real estate investors. RIM has today ca 180 MEUR of assets under management in
Sweden and Finland. During the past few years, the company has together with its investor clients
executed real estate transactions in the Nordic region exceeding 300 MEUR and expects to transact
another 100 MEUR over the coming year.
www.rengerim.se
About Corum AM
Corum AM is a French Investment Company managing approximatively EUR 3 bn, spread in 16
countries in Europe. Corum AM will continue to invest into real estate the coming years within all
asset classes, everywhere in Europe, all equity.
www.corum.fr

