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PPF Real Estate zahajuje práce na projektu ARC v Bukurešti   
 
PPF Real Estate zahájila první etapu projektu výstavby kancelářského komplexu 
ARC odstraněním stávajících objektů na pozemku. Společnost získala pozemek 
v širším centru Bukurešti s platným stavebním povolením. Plánovaná desetipodlažní 
kancelářská budova třídy A má být dokončena v roce 2025. 

„Zahájením prvního developerského projektu PPF Real Estate v rumunské metropoli 
odstartovala výstavba, jež jde ruku v ruce s probíhající modernizací okolí Severního 
nádraží a budoucího terminálu bukurešťského letištního expresu, kterou realizuje 
město,“ říká Juraj Šaštinský, investiční ředitel PPF Real Estate.   

Projekt ARC v hodnotě 60 milionů eur nabídne moderní kancelářské prostory  
o rozloze 30 000 metrů čtverečních a jeho součástí bude podzemní parkoviště pro 
více než 300 automobilů, nabíjecí stanice pro elektromobily, zázemí pro cyklisty  
a vlastní rekreační zahrada. Zdejší lokalita se rychle mění v klíčovou bukurešťskou 
obchodní čtvrť s vynikajícím spojením veřejnou dopravou. Před zahájením 
stavebních prací zde sídlila oblíbená městská opravna spotřebičů Depanero, která 
se již z prostor budoucího kancelářského komplexu ARC odstěhovala. 

Rumunsko je jedním z klíčových trhů skupiny PPF. Mimo realitní a developerský 
sektor je tato přední středoevropská investiční společnost významným hráčem  
v rumunském mediálním průmyslu, kde provozuje nejsledovanější komerční televizní 
kanál PRO-TV.  
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Poznámky pro redaktory 
PPF Real Estate Holding rozvíjí a spravuje projekty v Nizozemsku, České republice, USA, Polsku, 
Rumunsku, Německu a Velké Británii. PPF Real Estate je součástí skupiny PPF.  
 
PPF Group působí ve 25 zemích a investuje v mnoha odvětvích, včetně finančních služeb, 
telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí a strojírenství. Působnost skupiny PPF sahá  
od Evropy až po Severní Ameriku a celou Asii. Skupina vlastní aktiva v hodnotě 42,2 miliardy eur  
a celosvětově zaměstnává 78 000 lidí (k 31. prosinci 2021). 
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