
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utrecht, 21 november 2019 

 
a.s.r. investeert ruim € 100 miljoen in CBRE Pan European Core Fund 

 

a.s.r. investeert ruim € 100 miljoen in het CBRE Pan European Core Fund. Na de eerdere investering in 
het BlackRock Eurozone Core Property Fund is dit een volgende stap in het diversificeren van de 
internationale vastgoedportefeuille van a.s.r. 
 

De portefeuille van het CBRE Pan European Core Fund richt zich op prime winkel- en kantoorpanden en goed 
gelegen logistieke panden in met name de eurozone.  
 

a.s.r. heeft in de afgelopen 125 jaar een omvangrijke Nederlandse niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille 
opgebouwd. Om meer diversificatie binnen de vastgoedportefeuille te creëren, voegt a.s.r. Europees niet-
beursgenoteerd vastgoed toe aan de portefeuille. Deze portefeuille wordt beheerd door het team Investment 
Partners van a.s.r. real estate.   
 

Dick Gort, ceo a.s.r. real estate: ‘Het team Investment Partners van a.s.r. real estate investeert namens a.s.r. 
in nieuw uitgegeven participaties van fondsen (primaries) en reeds bestaande deelnemingen (secondaries). 
Door onze strategie zijn wij wendbaar en daardoor in staat voor klanten snel een goed gespreide 
internationale vastgoedportefeuille in hoogwaardig Europees vastgoed op te bouwen.’ 
 
Rodney Zimmerman, hoofd Investment Partners bij a.s.r. real estate: ‘Binnen het spectrum van niet-
beursgenoteerde Europese fondsen is CBRE Pan European Core Fund een gerenommeerde naam met een 
breed gespreide Europese vastgoedportefeuille van hoogwaardige kwaliteit. Daarbij is het fonds net als a.s.r. 
actief op het gebied van duurzaamheid. De GRESB-score van het CBRE Pan European Core Fund steeg dit 
jaar van 67 naar 87 en behaalde de Green Star status.’ 
 

Richard Everett, Fund Manager, CBRE Pan European Core Fund geeft aan: ‘Het feit dat een grote 
Nederlandse verzekeringsmaatschappij als a.s.r. investeert in het fonds, spreekt voor de kwaliteit van ons 
fondsmanagement en onze inzet voor duurzaamheid. We kijken ernaar uit om te voldoen aan de 
beleggingsdoelstellingen van a.s.r. en zijn erg blij hen te verwelkomen als belegger in het fonds.’ 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Over a.s.r. real estate 
a.s.r. real estate beheert en investeert als vastgoedvermogensbeheerder namens haar opdrachtgevers al meer dan 125 
jaar in woningen, winkels, kantoren en agrarische grond. Voor professionele beleggers beheert zij vijf Nederlandse 
vastgoedfondsen en individueel vermogensbeheermandaten voor (inter)nationaal vastgoed. a.s.r. real estate richt zich op 
de waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn en is onderdeel van a.s.r., één van de grootste verzekeraars van 
Nederland. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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