představujeme

Skupina RC Europe
zaznamenává
rekordní růst
Developerská skupina RC Europe má
za sebou další úspěšné období. Vedle
nových akvizic v České republice i zahraničí pokračuje v rozšiřování divize retail
parků Nest, a další zajímavé projekty se
nacházejí v pokročilé fázi přípravy. Jen
za rok 2019 se hodnota skupiny zvýší
o dosud rekordních 50 procent.
RC Europe vstoupila na český
trh v roce 2005, primárně jako
developer retailových parků
a prodejen maloobchodních
a potravinářských řetězců. Své
působení vzápětí rozšířila i na
Balkán – nejprve do Rumunska,
a o několik let později i do Srbska. Jako investor následně začala
budovat portfolio vlastních nemoJan Prokop a Miloslav Hartman
vitostí, které neustále rozšiřuje.
V současné době skupina aktivně pracuje zejména na budování
divize retail parků pod vlastní značkou Nest. Ty dokončené
stojí ve Vyškově a Uherském Hradišti, v rumunském Dorohoi
a srbském Kraljevu.
„Na začátku listopadu v srbské Užici otevíráme náš dosud
největší retail park v těsné blízkosti Lidlu, o celkové prodejní
ploše sedm tisíc metrů čtverečních. Již nyní je pronajatý téměř
ze sta procent, a to jak zástupci mezinárodních řetězců jako je

Cube Brno

Jysk nebo Deichmann, tak lokálních firem,“ říká spolumajitel
skupiny Jan Prokop. Miloslav Hartman, druhý ze spolumajitelů, jej doplňuje: „Zároveň s tím probíhá výstavba dalšího
Nestu v rumunské Miercurea Ciuc s plochou dvanáct tisíc metrů
čtverečních, který bude dokončen v polovině příštího roku. Ve
stejném roce pak v obou zemích otevřeme ještě další čtyři Nesty
s plochou přes dvacet tisíc metrů čtverečních.“
Výstavbou retail parků ale aktivity RC Europe zdaleka nekončí.
V závěru minulého roku byla úspěšně dokončena akvizice
Zlínské polikliniky, jednoho z největších zdravotnických zařízení v regionu s téměř sedmi desítkami ordinací. Ještě letos
bude zahájena rekonstrukce celého prvního podlaží, a další
stavební úpravy budou následovat. „Zajímavou lokalitou je
pro nás i Brno. V pokročilé fázi developmentu je projekt Cube.
V areálu bývalých pekáren v Zábrdovicích by mělo vzniknout
přes dvě stě nových ubytovacích jednotek. Jedná se o unikátní
uzavřený komplex s velkou klidovou zónou, který obsahuje řadu
zajímavých a moderních řešení a environmentálních prvků. Zde
již máme vydáno územní rozhodnutí a připravujeme další fázi,“
vysvětluje Jan Prokop.
„Za léta působení na zmíněných trzích se nám podařilo dát dohromady opravdu profesionální a pružný tým odborníků, nebojíme se
proto žádných nových výzev. Před námi je například největší projekt
v historii – stavba jedenáctipodlažní kancelářské budovy Arc v centru
Bukurešti. Chystáme ale také třeba velký logistický projekt v blízkosti
Vyškova, kde máme centrálu, a v hledáčku máme celou řadu dalších
lokalit a nemoviNádražní 238/7
tostí,“ přibližuje
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