
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

        

 

 

Tisková zpráva 

 

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. – změna termínu 
předložení auditovaných konsolidovaných hospodářských výsledků za 1. pololetí 

2011 

 

Lucemburk, 26. srpna 2011 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM”) 

informuje o změně termínu předložení auditovaných konsolidovaných 

hospodářských výsledků za 1. pololetí 2011.  

 

ECM oznamuje, že z důvodu konkursu a převzetí řízení společnosti insolvenčním 

správcem nepředloží auditované konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 dle 

předepsaného finančního kalendáře, tedy 24. 8. 2011. 

Auditované konsolidované výsledky ECM za 1. pololetí 2011 budou předloženy 

v náhradním termínu, který bude oznámen předem tiskovou zprávou. 

 

Tato informace je zároveň zveřejněna na internetových stránkách společnosti ECM 
http://www.ecm.cz/Investori/IR-udalosti-a-oznameni/Tiskove-zpravy.aspx 
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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. listopadu 2010 tvořilo portfolio ECM 15 projektů s celkovou plochou 414.000 m2. 

 

Dne 11. 4. 2011 bylo zahájené insolvenční řízení proti společnosti ECM REI A.G., které vedlo 
k zjištění úpadku dne 23.5.2011. První schůze věřitelů následně rozhodla o způsobu řešení úpadku 

dlužníka konkursem, který byl 21. 7. 2011 potvrzen insolvenčním soudem. Společnost je řízena 

insolvenčním správcem Mgr. Ing. Ivo Halou a v současné chvíli probíhá příprava zpeněžení 

majetkové podstaty. 
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Pro získání dalších informací prosím kontaktujte: 

 
 
Tel.: +420 222 752 027 

 

Email: istikova@ecm.cz  
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