
       
 

1/1       

PPF Real Estate s.r.o. 
Evropská 2690/17  
P.O. Box 177  
160 41 Praha 6  
 
T +420 224 174 555 
F +420 224 174 610 
info@ppfreal.com  
www.ppfrealestate.com  

PPF Real Estate spolu s Karlín Group vstupuje na trh 
rezidenčního developmentu v Praze 

PPF Real Estate Holding pokračuje v oborové a regionální diverzifikaci. Ve spolupráci 
s renomovanou společností Karlín Group vstupuje realitní divize skupiny PPF na trh 
rezidenčního developmentu v ČR.  

„Skupina PPF velmi dbá na vyváženost svých investic. O totéž nám jde v realitním byznysu. 
Po rozšíření našich aktivit v Rumunsku na developerský trh v segmentu komerčních 
nemovitostí jsme hledali další příležitosti právě v developmentu. Volba padla na rezidenční 
nemovitosti v České republice, kde jsme zatím byli spíše obezřetní. K rozhodnutí nám 
pomohla možnost spolupracovat s developerem Karlín Group a využít tak zkušenosti této 
zavedené společnosti,“ řekl Jiří Tošek, CEO PPF Real Estate. 

Dohoda mezi PPF Real Estate Holding a Karlín Group v současnosti zahrnuje development 
společných projektů v přípravné fázi, jejichž celkový objem investic dosáhne 4 miliard korun. 

„Ve skupině PPF máme spolehlivého a vysoce profesionálního partnera pro realizaci našich 
připravovaných projektů, které se neomezují už jen na pražskou čtvrť, jež dala naší skupině 
jméno. Těšíme se na společný byznys s přední investiční skupinou, která má rozsáhlé 
globální zkušenosti napříč segmenty trhu, včetně realitního,“ uvedl Serge Borenstein, 
spoluzakladatel a akcionář Karlín Group. 

První ze společných investic PPF Real Estate a Karlín Group, která už má konkrétní obrysy, 
je rezidenční projekt Simply Holešovice, v blízkosti nádraží Bubny. Po dokončení, 
očekáváném v horizontu několika let, nabídne projekt Simply Holešovice více než 200 bytů  
a nájemních jednotek v této dynamicky se rozvíjející pražské čtvrti.  

Poznámky pro editory: 

PPF Real Estate Holding zahrnuje projekty v Nizozemsku, České republice, USA, Polsku, Rumunsku, 
Německu, Velké Británii a Rusku. PPF Real Estate je součástí skupiny PPF. Ta kromě realit investuje 
také do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií či 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). 

Karlín Group působí na trhu realitního developmentu od roku 1997. Stěžejním akcionářem skupiny  
a spoluzakladatelem je Serge Borenstein. Kromě Karlína, čtvrti v širším pražském centru, směřuje 
Karlín Group své developerské aktivity i do dalších městských částí Prahy, především do Modřan, 
Holešovic či do Smíchova. 
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