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PPF Real Estate expanduje a rozšiřuje své aktivity v Bukurešti
Společnost PPF Real Estate oznamuje akvizici pozemku s platným stavebním
povolením v Bukurešti a posiluje tak na stále atraktivnějším rumunském realitním
trhu. K dosavadním administrativním budovám Metropolis Center a Crystal Tower,
které PPF Real Estate v rumunském hlavním městě již vlastní, přibude po dokončení
výstavby dalších 30 tisíc metrů čtverečních moderních kancelářských prostor.
Nová desetipatrová administrativní budova třídy A pojmenovaná ARC bude stát
v západní části širšího centra, která se stává jednou z hlavních byznysových čtvrtí
Bukurešti. Zahájení realizace projektu ARC je plánované na druhou polovinu
letošního roku. Výhodou lokality je výborná dostupnost metra a tramvajových i
vlakových spojů, přičemž její potenciál podtrhuje rovněž zamýšlený plán přímého
vlakového spoje na mezinárodní letiště, s terminálem v blízkosti budoucího
kancelářského centra.
PPF Real Estate získala pozemek pro budoucí výstavbu od společnosti RC Europe.
Součástí projektu ARC budou moderní podzemní parkoviště pro více než 300
automobilů, nabíjecí stanice pro elektromobily, zázemí pro cyklisty, skladovací
prostory i vlastní rekreační zahrada.
„Zvyšující se poptávka po kvalitních kancelářských prostorech jde ruku v ruce s
tím, jak roste rumunská ekonomika. Zejména v hlavním městě je tato potřeba velmi
znát. Chceme využít těchto faktorů k další diverzifikaci a posílení pozice PPF Real
Estate na tomto trhu,“ uvedl investiční ředitel PPF Real Estate Juraj Šaštinský.
Projekt ARC by měl být dokončen v roce 2024. Celkové náklady realizace jsou
plánovány okolo 60 milionů eur. Pro skupinu PPF je rumunský trh významný i mimo
realitní sektor. CME Media Enterprises, dceřiná společnost PPF, provozuje v zemi
nejsledovanější komerční televizi PRO TV.
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Poznámka pro editory:
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000
lidí (k 30. 6. 2021).
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