
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

        

 

 

Tisková zpráva 

 

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. - žádost o předčasném 

splacení dluhopisů ISIN CZ0000000211 

 

Lucemburk, 1. dubna 2011 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM”) 

informuje o žádosti týkající se předčasného splacení dluhopisu ISIN CZ0000000211 

 

ECM Real Estate Investments A.G. oznamuje, že dne 31. března 2011 podal Glancus 

Investments, jeden z držitelů korunových dluhopisů,  žádost o předčasné splacení 

dluhopisu ISIN CZ0000000211 v nominální hodnotě 137 mil. Kč. 

Dále dne 31.3.2011 byla společnost ECM informována o žalobě CA IMMO u místního 

soudu na vynucený prodej projektu City Deco, který má tato společnost v zástavě ve 

druhém pořadí. ECM v této souvislosti uvádí, že společnost organizuje od prosince 2010 

prodej projektu City Deco a s CA IMMO je podepsaná dohoda o způsobu uspokojení 

předmětné pohledávky z tohoto prodeje. 

Společnost svolá Valnou hromadu, aby analyzovala a diskutovala možné alternativy 

řešení  a rozhodla o dalším postupu.  

 

Tato informace je zároveň zveřejněna na internetových stránkách společnosti ECM 

http://www.ecm.cz/en/investor-relations.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. listopadu 2010 tvořilo portfolio ECM 15 projektů s celkovou plochou 414.000 m2. 
 

 

www.ecm.cz 
 

 

 

 

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte: 

 
 

Tel.: +420 222 752 027 

 

Email: istikova@ecm.cz  
 

http://www.ecm.cz/
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