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CENTRAL GROUP je již posedmé partnerem hlavního města 

Prahy na prestižním veletrhu Expo Real 2015. Do Mnichova 

míří za akvizicemi a s nabídkou komerčních nemovitostí 

 

5. 10. 2015, Praha – Největší český rezidenční developer a investor nové bytové 

výstavby CENTRAL GROUP prezentuje na prestižním mezinárodním veletrhu Expo Real 

v Mnichově svůj zájem o další akvizice pozemků, projektů a brownfieldů pro rezidenční 

výstavbu. Zájemcům z řad domácích i zahraničních společností zde také nabízí široký 

výběr z celkem 10 nových komerčních nemovitostí v rezidenčních lokalitách a skladové 

a kancelářské kapacity v logistickém areálu Westpoint u pražského letiště. 

 

Veletrhu Expo Real se CENTRAL GROUP jako již tradiční partner hlavního města Prahy účastní 

posedmé. Společnost se na akci, která proběhne od 5. do 7. října, představí jako jediný český 

rezidenční developer.  

 

Kromě prezentace konkrétních nemovitostí ale veletrh slouží hlavně jako místo pro setkání 

odborníků z oboru. „Expo Real je především příležitostí pro obchodní jednání se všemi 

významnými hráči na trhu. Máme proto v rámci veletrhu připravenu řadu jednání o několika 

zajímavých akvizicích,“ řekl předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP Dušan 

Kunovský.  

 

Akviziční apetit společnosti CENTRAL GROUP je v současnosti, kdy v Praze poptávka po novém 

bydlení roste již několik let v řadě, skutečně velice bohatý. „V současnosti v Praze vlastníme 

pozemky pro výstavbu zhruba 14 tisíc nových bytů, přesto dále intenzivně jednáme o nákupu 

dalších pozemků, brownfieldů nebo již kompletně připravených projektů,“ dodal Kunovský s tím, že 

pokud vše půjde podle plánu, oznámí jeho firma do dvou týdnů další akvizice. Na nákupy má i 

letos připraveno nejméně 1,5 miliardy korun.   

 

CENTRAL GROUP očekává velký zájem o komerční prostory 
 

Vzhledem k pestré nabídce komerčních prostorů v nových rezidenčních lokalitách k prodeji i 

k dlouhodobému pronájmu očekává CENTRAL GROUP velký zájem i o ně. Mezi ty nejzajímavější 

patři velký komerční prostor v rámci projektu luxusních bytů Residence Garden Towers v centru 

Prahy na Žižkově, který je vhodný například pro supermarket nebo restauraci. Zajímavé jsou také 

komerční prostory ve zcela nových bytových projektech na Břevnově, v Holešovicích nebo na 

Zahradním Městě.  

 

Expo Real letos očekává téměř 40 tisíc účastníků 
 

Veletrhu Expo Real se letos zúčastní 1700 vystavovatelů ze 35 zemí světa. Téměř 30 procent 

vystavovatelů přijede ze zahraničí. Letošní ročník očekává návštěvu téměř 40 tisíc účastníků 

z více než 70 zemí. 
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Milan Jankovský – tiskový mluvčí 
(+420 602 124 696), který může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky CENTRAL GROUP nebo jejich vyjádření. 
Podrobné informace o společnosti CENTRAL GROUP a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a 
sekce O společnosti. 
 
CENTRAL GROUP je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. 
Potvrzuje to i statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku 
největších rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 21 let svého působení firma dokončila již 135 rezidenčních 
projektů a prodala více než 12.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. 
To znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce CENTRAL GROUP, firma cenu dorovná a 
ještě přidá bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern CENTRAL GROUP uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,7 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
CENTRAL GROUP je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic 
nových pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 14.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích osmi let. CENTRAL GROUP nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    
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