TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká CTR group prodala na sklonku roku v Německu další bytový projekt.
Jen za letošní rok tak v Drážďanech zobchodovala téměř 300 bytů
17.01.2018, Praha – Dva dny před Štědrým večerem uzavřela původem česká investiční skupina CTR group další velkou
investiční transakci. Stejně jako v první polovině loňského roku, i v jeho závěru se jí podařilo prodat další rozestavěný
bytový areál v centru Drážďan jedinému kupci, německému nemovitostnímu fondu Patrizia. Přesnou hodnotu transakce,
která zahrnuje celkem 170 bytů a velký supermarket v rezidenčním projektu Haus Merkur III, společnosti nezveřejnily.
V krátké době jde tak již o druhou úspěšnou investiční transakci, kterou si původem český investor na německém trhu připsal.
V červnu loňského roku totiž skupina prodala stejnému kupci i předchozí etapu Haus Merkur II se 117 byty a čtyřmi
maloobchodními prostory. Za jediný rok tak CTR v Drážďanech, které mají zhruba půl milionu obyvatel, prodala celkem 287
bytů v tržní hodnotě, která včetně DPH převyšuje 100 milionů EUR.
Pro srovnání uveďme, že podle žebříčku prodejů novostaveb v Praze za rok 2017, který vydávají sami čeští developeři, by se
CTR group s tímto prodejním výsledkem s přehledem zařadila do developerské TOP5. Kdyby pak i prostory v přízemí namísto
obchodů a služeb využila pro další bytové jednotky, jak bývá standardně zvykem u českých developerů, zařadila by se rovnou
na třetí místo. Drážďany přitom nejsou zdaleka tak velké jako Praha a nejsou ani jediným trhem, na kterém CTR group působí.
Dalších téměř 550 bytů v Košicích
Skupina totiž aktuálně staví například 541 bytů ve dvou projektech v Košicích, metropoli východního Slovenska. První areál
v historickém centru města, Rezidencii pri radnici s 390 byty, právě dokončuje a prodat zde zbývá zhruba posledních 20 bytů.
Dalších 151 bytů v multifunkčním areálu Business Centre Košice III s obchody a kancelářemi začala společnost stavět před půl
rokem. Po započítání košických prodejů by tedy tržní pozice skupiny CTR pomyslně vztažená na pražské poměry již
s přehledem obsadila druhé místo.
K tomu navíc buduje CTR group ještě dalších 78 bytů v bavorském Regensburgu, v Praze pak na Žižkově právě dokončuje
komorní projekt s 26 byty nazvaný Panorama Pražačka.
„Je paradoxní, že v největším městě ze všech, v nichž působíme, aktuálně realizujeme nejmenší z našich projektů. A naopak
v násobně menších městech jsme schopni realizovat transakce, které svým objemem s přehledem převýší bilance největších
hráčů na pražském trhu. Potvrzuje se tak, jaký ohromný deficit má Česká republika oproti ostatním evropským zemím
v podpoře stavitelství a rozvoje,“ říká Ján Horváth, CEO divize Real Estate, který poslední drážďanskou transakci sjednával.
Objektivní srovnání investičních aktivit mezinárodního developera, který působí v několika zemích, tak jasně ukazuje, jak
nepříznivé je pražské prostředí a česká stavební legislativa pro investory. Ti, pokud mají tu možnost, budou vždy preferovat
investice v prostředí, které je transparentnější a umožňuje jim jasné a předvídatelné plánování.
To je ostatně i případ skupiny CTR, která v uplynulém roce získala například další rozlehlý brownfield v širším centru Košic. Na
místě bývalých oděvních závodů mezi ulicemi Alvinczyho a Bellova plánuje do roku 2020 vybudovat moderní místo k životu
s 350 – 400 byty, hodnotným veřejným prostorem a obchodními plochami v parteru. O další zajímavé akvizici CTR aktuálně
vyjednává také v Německu. Naopak v Praze je investor raději opatrný a během roku 2017 se dokonce některých svých
menších projektů v metropoli a nejbližším okolí zbavil.
„Přestože disponujeme vlastními kapitálem v řádu vysokých stovek milionů, který máme vyčleněn na nové akvizice a
můžeme jej okamžitě uvolnit, při současné situaci není investování v Praze pro nás nic lehkého. Společnosti naší velikosti se
jednoduše nevyplatí ztrácet 6 nebo dokonce 10 let s povolováním jediného projektu v Česku, to můžeme peníze zhodnotit
efektivněji jinde. V české metropoli proto preferujeme nákup připravených projektů nebo pozemků s vyhovujícím územním
plánem, vydaným územním rozhodnutím nebo ještě lépe již se stavebním povolením,“ uzavírá Ján Horváth.

CTR group a.s. a společnosti patřící do její skupiny mají za sebou již celou řadu úspěšných developerských projektů, a to nejen v České republice, ale také na
Slovensku a v Německu. V současné době společnost realizuje hned několik realitních projektů v Praze, Drážďanech, Regensburgu a Košicích. Některé realizované
projekty skupina CTR po dokončení začleňuje do svého dlouhodobého portfolia a sama je provozuje. Mezi takové projekty patří například Business Centre Košice s
více než 18.000 m2 kanceláří, nebo rezidenční areály Albertov Rental Apartments v Praze a Residenz am Zwinger v Drážďanech s celkovým počtem více než 370
plně zařízených bytů k pronájmu a s více než 4.000 m2 pronajímatelné maloobchodní plochy.
Za dobu své existence realizovala CTR group rezidenční, obchodní a administrativní projekty v celkové tržní hodnotě převyšující 7 miliard korun, a to na trzích tří
evropských zemí. V současnosti připravuje v Německu, České republice a na Slovensku nové realitní projekty s celkovou tržní hodnotou převyšující 6 mld. Kč, které
plánuje realizovat v období následujících 3 let.
Skupina CTR se kromě realitního developmentu zabývá také těžbou a zpracováním zeolitu, obchodem se stavebními hmotami a privátní leteckou dopravou.

