
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

Tisková zpráva 

 

ECM zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí 2010 dne 16. listopadu 2010 

 

Lucemburk, 26. října 2010 – ECM Real Estate Investments AG (“ECM”) zveřejní 

své konsolidované hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2010 dne 

16. listopadu 2010 po skončení obchodování na BCPP (16:00 SEČ). 

Společnost plánuje investorský konferenční hovor (v anglickém jazyce) na 16. listopadu 

2010 v 16:30 SEČ. 

Konferenčního hovoru je možné se zúčastnit na telefonních číslech +44 (0)20 7138 0838 

nebo +420 239 014 030, ID konferenčního hovoru je 3986342. Konferenční hovor je 

možné přehrát následně do půlnoci 22. listopadu 2010 na tel. čísle +44 (0)20 7111 1244 

při užití kódu (Replay Pass Code) 3986342#.  

Zájemci o účast na konferenčním hovoru se mohou zaregistrovat do 15. listopadu 2010 

do 16:30 SEČ na jtosek@ecm.cz. 

Výsledky budou zároveň zveřejněny na internetových stránkách společnosti ECM 

http://www.ecm.cz/investori.html 
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Poznámky pro editory: 

 
ECM Real Estate Investments A.G. 

 
ECM zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 1991 a dnes je jednou z vedoucích společností v oblastech developmentu, 

investic a facility managementu s dlouhodobými zkušenostmi v České republice. Společnost ECM se v současné době v 

České republice a Rusku zaměřuje na development nemovitostí a na poskytování služeb ve všech aspektech developerského 

procesu, do čehož spadá výzkum trhu, studie proveditelnosti, akvizice, development projektů, pronájem, prodej a správa 

nemovitostí. V prosinci 2006 vydala ECM REI A.G. akcie na pražské burze a stala se desátou společností, s jejímiž akciemi 

se obchoduje na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. 

 

Společnost ECM provádí v České republice, Rusku a Číně development komerčních (kanceláře, hotely, obchody) a 

rezidenčních nemovitostí. V jejím portfoliu se promítá strategie silné geografické přítomnosti ve vybraných regionech i cíl 

udržovat z hlediska jednotlivých projektů diverzifikované portfolio. V srpnu 2007 získala společnost ECM do svého 

portfolia investiční projekt nákupního centra v Pekingu v Číně a v říjnu 2007 následovala akvizice administrativní budovy 

ve stejné lokalitě. ECM v říjnu 2007 rovněž vstoupila do Polska, kde získala pozemek k rezidenční výstavbě. 

K 30. září 2010 tvořilo portfolio ECM 15 projektů s celkovou plochou téměř 414.000 m2. 
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Pro získání dalších informací prosím kontaktujte: 

 
Jiří Tošek  
Director of Investor Relations  

Tel.: +420 224 174 791 

GSM: +420 725 781 436 

Email: jtosek@ecm.cz  

 


