
   
  

 
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. 
Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom valda 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, Large Cap. 
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Corem tecknar hyreskontrakt med A24 Films i New York  

Corem har, genom sitt dotterbolag Klövern, tecknat ett hyreskontrakt med A24 Films avseende cirka 3 800 
kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett amerikanskt 
underhållningsföretag inom film och tv, kommer att flytta in under andra halvåret 2022 och hyrestiden är 15 
år. 
 
1245 Broadway, en modern kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st 
Street på Manhattan, är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS 
Development Management (GDSNY). Byggnaden certifieras enligt LEED Gold och kommer att erbjuda 
kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. 
 
”Vi är mycket glada över att kunna kommunicera att vi tecknat hyreskontrakt med A24 Films avseende 4 
våningsplan i vårt största pågående projekt, 1245 Broadway. A24 Films är en välrenommerad aktör i sin 
bransch och vi är mycket glada att de beslutat att placera sitt nya New York-kontor i vår fina fastighet. Vi 
ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York och vi hoppas kunna kommunicera ytterligare 
uthyrningar innan året är slut”, säger Jens Andersson, Corems Finanschef och ansvarig för bolagets USA-
verksamhet. 
 
”Det här är en strategiskt viktig uthyrning i vårt största pågående projekt som kommer ge en positiv effekt 
på nettouthyrningen i det fjärde kvartalet”, säger Corems VD Eva Landén. 
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Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den 
svenskspråkiga versionen ha företräde. 
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