
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 
 

 

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. – VÝSLEDEK JEDNÁNÍ 
S VĚŘITELI SPOLEČNOSTI 

 
 

Lucemburk, 6. prosince 2010 – Společnost ECM Real Estate Investments A.G. 
(“ECM REI”) oznamuje, že společné jednání věřitelů společnosti podpořilo 
předložený návrh restrukturalizace společnosti. 
 

ECM Real Estate Investments AG tímto oznamuje, že společné jednání věřitelů 

společnosti konané v sobotu 4. prosince 2010 většinově podpořilo předložený 

restrukturalizační program společnosti. Tento závěr je společným výsledkem jednání 

držitelů korunových a eurových bondů a rovněž i držitelů warrantů. 

 

Společnosti ECM REI a nezávislým poradcům společnosti byl tak uložen úkol spojený 

s přípravou finální dokumentace navazující na restrukturalizační dohody a završující tyto 

dohody oficiálními dokumenty. Plánem je projednání těchto dokumentů v příslušných 

orgánech věřitelů a jejich podpis v průběhu prvního čtvrtletí 2011. 

 

„Představenstvo společnosti tento krok považuje za zásadní jak pro ECM REI, tak i 

držitele nezajištěných finančních instrumentů - věřitele společnosti a s plnou 

zodpovědností přijímá tento mandát a dává si za cíl připravit finální dokumentaci 

završující jednání k restrukturalizaci,“ uvedl Milan Janků, předseda představenstva 

společnosti a její majoritní akcionář. 
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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. 

 

 

www.ecm.cz 
 

 

Pro další informace prosím kontaktujte:  
 

Jiří Tošek 
Ředitel vztahů s investory 

ECM Real Estate Investments 

Tel: +420 224 174 791 

Email: jtosek@ecm.cz 

 

 


