
 

 
          

        

 
 

 
 
RENTA CORPORACIÓN POTENCIA EL SEU EQUIP DIRECTIU AMB 
LA INCORPORACIÓ D’ARTURO DÍAZ  
 
 

• Arturo Díaz, exdirector general a Catalunya de Hines España i de CB 
Richard Ellis Barcelona, s’incorpora a Renta Corporación com a director 
de desenvolupament de negoci 

 
• L’objectiu d’aquesta incorporació és potenciar l’activitat de captació i 

comercialització de nous actius immobiliaris 
 
 
30 de setembre, 2009.- Renta Corporación incorpora a Arturo Díaz com a director de 
desenvolupament de negoci, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de la companyia 
per a multiplicar les operacions de compra, transformació i venda d’actius 
immobiliaris. Amb aquest càrrec de nova creació, Renta Corporación aposta 
decididament per donar un nou impuls a l’actual estratègia, centrada en la recerca 
de noves operacions que aportin activitat i marge. Renta Corporación ha valorat 
d’Arturo Díaz el seu especial i ampli coneixement del sector immobiliari des de 
l’àmbit de la consultoria i també de la gestió, a més a més de les seves demostrades 
capacitats en la captació d’operacions, ja que en els últims 12 anys ha estat al 
capdavant de grans multinacionals com són Hines España i CB Richard Ellis. Aquest 
nomenament té l’objectiu d’adaptar encara més l’estructura de la companyia a 
l’actual situació de mercat en la qual la recerca de negoci i de creació de marge 
constitueixen el full de ruta de Renta Corporación. 
 
Fins a la seva incorporació a Renta Corporación, Arturo Díaz, llicenciat en Dret i 
PDD per l’IESE, ha estat director general a Catalunya de Hines España i director 
general a Barcelona de CB Richard Ellis. Prèviament a 1996 la seva activitat 
professional es va desenvolupar en empreses de diversos sectors, el que li ha 
permès tenir una visió multidisciplinària en la gestió d’equips i estratègies.  
 
El passat mes de maig, i després d’un profund procés de reestructuració i 
reorganització per adaptar la companyia a l’actual període de crisi, Renta 
Corporación va assolir una fita amb la signatura d’un nou crèdit sindicat que li ha 
proporcionat estabilitat financera. Després d’aquest acord la companyia està 
dedicant tots els seus esforços a la generació de nova activitat per reprendre el camí 
de creixement tan aviat com sigui possible. 
 
 
 

 
Per a més informació: 
www.rentacorporacion.com 
 
Teresa Lloret. Tel. (34) 600 501 732.  
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comunicacion@rentacorporacion.com 


