
   
  

 
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. 
Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög 
och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 
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COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING 

 
Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, 
Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta 
och attraktiva områden.   
 
Fastigheten Neongasen 2 i Åbro inkluderar lagerlokaler om cirka 2 400 kvm uthyrbar area. Fastighetens 
markareal är knappt 9 000 kvm. Hyresvärdet är cirka 1,9 mkr per år och uthyrningsgraden är 80 procent. 
Högsbo 38:3 i Sisjön är en fullt uthyrd lagerfastighet om cirka 5 250 kvm uthyrbar area. Hyresvärdet är 
cirka 5,7 mkr per år. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 5 år. Förvärvet av de två fastigheterna görs 
till ett underliggande fastighetsvärde om 103 mkr. 
 
Corem har samtidigt sålt fastigheterna Montören 1 och 2 i Köping, till ett underliggande fastighetsvärde om 
68 mkr. Försäljningen har skett i bolagsform. Frånträde respektive tillträde till fastigheterna har skett första 
veckan i juli. 

”Vi har genom åren renodlat vår portfölj utifrån lokalslag och geografi. Dessa transaktioner är en naturlig 
fortsättning på det arbetet. I Köping säljer vi vår enda enhet, samtidigt som vi bygger på vår 
fastighetsportfölj i Region Väst. Fastigheten i Sisjön är en förvaltningsfastighet som blir ett bra komplement 
till vårt övriga bestånd i Högsbo/Sisjön. Fastigheten i Åbro är mer av en projektfastighet, som skapar 
möjligheter och synergier tillsammans med vår grannfastighet i området”, säger Eva Landén, VD på Corem. 

 

 

 
 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Eva Landén, Verkställande direktör  
Telefon: 08 503 853 33 
E-post: eva.landen@corem.se 
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