OFFICE PORTFOLIO

cpi property group

PatŘíme k nejvýznamnĚjším realitním skupinám v EvropĚ

Space means opportunity

CPI Property Group patří k nejvýznamnějším realitním skupinám zaměřujícím se
na dlouhodobé investice a pronájmy
nemovitostí v Evropě.
V České republice jsme největším vlastníkem maloobchodních ploch, druhým
největším poskytovatelem nájemního
bydlení a jedním z největších vlastníků
hotelových kapacit.

We are one of the largest REAL ESTATE GROUPS IN EUROPE

The CPI Property Group is a leading real
estate company concentrating on longterm investments, real estate leasing and
asset management, with core activities in
CEE and Germany.
The Group is the largest owner of retail
space, the second largest provider of
rental housing and a leading owner of
hotel capacity in the Czech Republic.

Německo
Germany

Česká republika
Czechia

Polsko
Poland

Slovensko
Slovakia

Portfolio: 2 600 MEUR

Portfolio: 4 275 MEUR

Portfolio: 1 537 MEUR

Portfolio: 113 MEUR

GLA: 977 051 m2

GLA: 1 808 357 m2

GLA: 383 870 m2

GLA: 77 005 m2

Velká Británie
United Kingdom
Portfolio: 224 MEUR
Housing: 44 jednotek / units
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let působení na
evropském realitním trhu

bil EUR of
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years of experience on the
european real estate market
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zemí v evropě
s naším působením

500+
maloobchodních
nájemců v čr a sr

COUNTRIES IN EUROPE
WHERE WE OPERATE

retail tenants
in CZ and SK
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28

obchodních center
na území čr

retail parků
na území čr a sr

shopping centers
in the CZECH REP.

retail parks
in CZ and SK
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Rusko
Russia
Portfolio: 14 MEUR
Hotel. lůžek / beds: 184

Francie
France
Portfolio: 116 MEUR
Housing: 14 jednotek / units

Švýcarsko
Switzerland

Itálie
Italy

Portfolio: 67 MEUR

Portfolio: 196 MEUR

Chorvatsko
Croatia

Maďarsko
Hungary

Rumunsko
Romania

Portfolio: 164 MEUR

Portfolio: 656 MEUR

Portfolio: 346 MEUR

Hotel. lůžek / beds: 1 646

GLA: 320 885 m2

GLA: 11 243 m2

Kanceláře
Offices

Kanceláře
Obchody
Office
Retail

Hotely
Hotels

Logistika
Logistics

Bydlení
Housing

Zemědělství
Agriculture

Pozemky
Land Area

1 737 184 m2

1942
671 898
000 m
m22

42 projektů/projects

197 703 m2

11 929 jednotek/units

232 468 545 m2

21 424 782 m2

Široká nabídka kancelářských ploch
po celém území České republiky

CZE
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A wide range of office space
all over the Czech Republic
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kancelářské budovy
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Strategií společnosti v segmentu kancelářských budov je dlouhodobé vlastnictví
a kontinuální rozvoj kvality projektů.
Rozsah portfolia zajišťuje stabilní nájemní
podmínky a zároveň nabízí prostor pro
komplexní řešení expanze nájemců.

The company‘s strategy in the office
building segment is long-term ownership
and continual development in project
quality. The scope of the portfolio provides
stable rental conditions and potential for
comprehensive expansion solutions.

CPI Property Group investuje v České
republice do kancelářských budov
v atraktivních lokalitách a s rostoucím
potenciálem. Výhodou je vždy aktivní
spolupráce asset a property manažera,
kteří pracují v souladu s nejvyššími
manažerskými standardy. Budovy jsou
spravovány tak, aby svým uživatelům
přinášely co možná nejvyšší komfort.

In the Czech Republic, the CPI Property
Group invests in office buildings in top
locations with great potential. Active
cooperation between asset managers
and property managers, who work
according to the highest management
standards, is our advantage. Buildings
are managed to bring tenants the highest
possible comfort.

348 000 m2
celková pronajímatelná plocha
kancelářských budov v ČR
total GLA of office
spaces in CZE
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quadrio

palác archa

olympic garden

Luxembourg Plaza

mayhouse

hráského

Purkyňova 2121/3, Praha 1
GLA: 17 207 m2

Na Poříčí 24 a 26, Praha 1
GLA: 22 400 m2

Spálená 14 a 16 / Vladislavova 17, Praha 1
GLA: 16 700 m2

Přemyslovská 2845/43, Praha 3

5. května 22, Praha 4

Hráského 2231, Praha 4

GLA: 23 400 m2

GLA: 8 000 m2

GLA: 12 100 m2

Vlajková loď s obchodním centrem a garážemi v budově
Unikátní poloha v centru přímo nad stanicí metra
Sdílená terasa s panoramatickým výhledem

Unikátní prostory v centru s jedinečnou architekturou
Výborná dopravní dostupnost
Komplexní spektrum služeb v okolí

Historická budova s geniem loci v centru města
V těsné blízkosti metra B a OC Quadrio
Společné venkovní atrium

Přímo na lince Metra A – 3 stanice do centra
Velkokapacitní podzemní parkoviště
Obchodní centrum v sousedství

Moderní budova v žádané kancelářské lokalitě
Skvělá viditelnost s možností umístění reklamy na fasádě
Zázemí včetně co-workingové zóny, fitness a střešní terasy

Výborná dopravní dostupnost
Největší obchodní centrum v ČR v přímém sousedství
Flexibilní dispozice prostor

The flagship with a business centre and garages
Located in the city centre above an underground station
Shared terrace with a panoramic view

Premises in the city centre with exceptional architecture
Excellent transport accessibility
Comprehensive range of services in the vicinity

Historical building with genius loci in the city centre
In close proximity to a B-line underground station
Shared outdoor atrium

In close proximity to a A-line underground station
High-capacity underground parking garage
Shopping centre nearby

Modern building in a desirable office location
Great visibility – possibility of placing advertising on the façade
Co-working zone, fitness centre and rooftop terrace

Excellent transport accessibility
The biggest shopping centre in CZ in the immediate vicinity
Flexible layout of premises
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besnet centrum

Česká pojišťovna HQ

BB Centrum budova E

zlatý anděl

city west

hradčanská

Novodvorská 994/138, Praha 4
GLA: 18 300 m2

Na Pankráci 123, Praha 4
GLA: 28 700 m2

Duhová 425/1, Praha 4
GLA: 15 700 m2

Bozděchova 2, Praha 5
GLA: 13 700 m2

Siemensova 1 a 2, Praha 5
GLA: 28 700 m2

Milady Horákové 116, Praha 6
GLA: 11 850 m2

Nákupní centrum Novodvorská Plaza v sousedství
Nádvoří se zelení
Jídelna přímo v budově

Žádaná administrativní lokalita
V těsné blízkosti metra C
Široká nabídka služeb v okolí

Žádaná administrativní lokalita
Široká nabídka služeb v okolí
Střešní terasa se zelení

Prestižní poloha nad stanicí metra s výbornou dostupností
Ikonická budova od světoznámého architekta J. Nouvela
V sousedství nákupního centra Nový Smíchov

V těsné blízkosti metra B
Jídelna přímo v budově
V blízkosti letiště

Výborná dostupnost MHD
Atraktivní komplex nedaleko Pražského hradu
Flexibilní dispozice prostor

Novodvorská Plaza shopping centre in the vicinity
Courtyard with greenery
Canteen in the building

Desirable administrative location
In close proximity to a C-line underground station
Broad offer of services in the vicinity

Desirable administrative location
Broad offer of services in the vicinity
Rooftop terrace with greenery

Prestigious location above an underground station
Iconic building designed by world-famous architect J. Nouvel
Nový Smíchov shopping centre nearby

In close proximity to a B-line underground station
Canteen in the building
Near the airport

Excellent accessibility by public transport
Attractive complex not far from Prague Castle
Flexible layout of premises
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bubenská

tokovo

libeňský pivovar

Palmovka Business Centre

Meteor Centre Office Park

Moravské náměstí 8

Bubenská 1, Praha 7
GLA: 25 200 m2

Jankovcova 2, Praha 7
GLA: 21 400 m2

U Libeňského pivovaru 2, Praha 8
GLA: 3 000 m2

Na Žertvách 29, Praha 8
GLA: 4 500 m2

Sokolovská 100/94 / Thámova 681/32, Praha 8
GLA: 19 500 m2

Moravské náměstí 249/8, Brno
GLA: 5 400 m2

Kanceláře s elegancí první republiky
Unikátní architektura, komplexní rekonstrukce v r. 2020
Výborná dostupnost MHD

Kanceláře s výhledem na řeku a Pražský hrad
Jídelna přímo v budově
Společná terasa se zelení

Flexibilní využití kancelářských prostor
Průmyslový ráz budovy
Světlé kanceláře

Výborná dostupnost MHD
Flexibilní využití kancelářských prostor
Široká nabídka služeb v okolí

Atraktivní lokalita Karlín
Výborná dostupnost MHD
Široká nabídka služeb v okolí

Prestižní lokalita v srdci Brna s výbornou dostupností
Budova s unikátní historickou architekturou
Široká nabídka služeb v přímém okolí

Offices the First Republic elegance
Unique architecture, comprehensive renovation in 2020
Excellent accessibility by public transport

Offices with a view of the river and Prague Castle
Canteen in the building
Shared terrace with greenery

Flexible use of office spaces
Industrial character of the building
Light offices

Excellent accessibility by public transport
Flexible use of office spaces
Broad offer of services in the vicinity

Attractive location in Karlín
Excellent accessibility by public transport
Broad offer of services in the vicinity

Located in the heart of Brno with excellent accessibility
Building with unique historical architecture
Broad offer of services in the immediate vicinity
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zet.office

Rašínova

Igy

bondy

CPI City Center Olomouc

CPI City Center ústí n. l.

Areál Nová Zbrojovka, Lazaretní 9, Brno
GLA: 21 000 m2

Rašínova 637/7, Brno
GLA: 7 000 m2

Pražská 1247, České Budějovice
GLA: 4 900 m2

tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav
GLA: 4 300 m2

tř. Kosmonautů 29, Olomouc
GLA: 8 900 m2

Špitálské náměstí 1068/1, Ústí nad Labem
GLA: 5 800 m2

Atraktivní loftové kanceláře ve vznikající čtvrti blízko centra
Střešní terasa s výhledem, hřiště, cvičebna, gril, agility park
Mnoho parkovacích míst, prostory pro komunitní akce, curling

Atraktivní lokalita v centru s množstvím služeb v okolí
Výborná dopravní dostupnost
Střešní terasa s unikátním výhledem na město

Součást největšího obchodního centra v Jižních Čechách
V dosahu historického centra města
Flexibilní využití kancelářských prostor

V těsném sousedství automobilky v centru města
Nákupní centrum v budově s řadou možností stravování
Parkování na dlouhodobé i hodinové bázi

Multifunkční budova (hotel, administrativa, maloobchod)
Přímo u vlakového nádraží
Vhodné pro malé i velké firmy

Dobré napojení na dálnici D8
Velkokapacitní podzemní parkoviště
Flexibilní využití kancelářských prostor

Attractive loft offices near the city centre
Rooftop terrace, playground, fitness facility, grill, agility park
Parking spaces, premises for community events, curling

Location in the city centre with numerous services around
Excellent transport accessibility
Rooftop terrace with an outstanding view of the city

Part of the biggest shopping centre in South Bohemia
Within easy reach of the historical city centre
Flexible use of office spaces

In close proximity to the carmaker in the city centre
Shopping centre in the building with many dining options
Parking on a long-term and hourly basis

Multifunctional building (hotel, administrative, retail)
Railway station in the immediate vicinity
Suitable for small and large companies

Good connection to the D8 motorway
High-capacity underground parking garage
Flexible use of office spaces

udržitelnost
Sustainability
CPI Property Group se zavázala
následovat nejvyšší standardy udržitelnosti založené na ohleduplnosti
k životnímu prostředí. Jedním z hlavních
principů CPI Property Group je mimo
jiné snaha neustále snižovat emise oxidu
uhličitého a negativní dopady budov na
životní prostředí.

CPI Property Group
Quadrio Building
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1

The CPI Property Group is committed
to following the highest sustainability
standards based on consideration to the
environment. The guiding principles of the
CPI Property Group are complying with
applicable standards and constantly striving
to reduce carbon dioxide emissions and the
adverse effects of properties on the natural
environment.

Tel.: +420 226 506 110
Fax: +420 226 506 150
E-mail: officecz@cpipg.com
Web: www.cpipg.com

Upozornění: Tento leták má pouze informativní charakter a veškeré v něm obsažené údaje mohou doznat
jakýchkoliv změn bez dalšího upozornění. Rovněž vizualizace, rozměry a další uvedené údaje jsou pouze
ilustrativní a orientační. Veškerá Vaše obchodní rozhodnutí činěná pouze v návaznosti na tento leták
tak činíte výlučně na vlastní odpovědnost a k vlastní škodě.
DISCLAIMER: This leaflet is for information purposes only. Any information provided here is subject to
change without prior notice. The visualizations, sizes and other parameters contained in the leaflet are
approximate and for illustrative purposes only. Any business decisions made on the basis of this leaflet
or any damage incurred as a result of such decision is the sole responsibility of the reader.

