
 

 

 

 

PPF Real Estate v Rusku vybrala  

generálního dodavatele moskevského projektu Telecom City 

PPF Real Estate Russia oznamuje další etapu v rozvoji svého developerského 

projektu Telecom City v Rusku. Společnost podepsala smlouvu s generálním 

dodavatelem stavby, mezinárodní skupinou Renaissance Construction. Cena díla 

a další detaily transakce nebudou po dohodě obou stran zveřejněny. 

Tomáš Laštovka, investiční ředitel společnosti PPF Real Estate Russia, uvedl: „V 

náročném výběrovém řízení jsme vybrali Renaissance Construction. Tato firma, 

v čele s viceprezidentem Irfanem Kaya, nám nabídla atraktivním komerční 

podmínky realizace projektu a optimální termíny. Její bohaté zkušenosti s 

výstavbou velkých kancelářských komplexů v Rusku jsou pro nás rovněž další 

garancí realizace projektu.“ 

Základní data o projektu s pracovním názvem Telecom City: 

• Nachází se 2 km od moskevského silničního okruhu, směr Kyjev a letiště 

Vnukovo (8 km); očekávané otevření stanice metra v těsné blízkosti objektu 

je v r. 2014. 

• Celková plocha pozemku 45 ha, předpokládaná pronajímatelná plocha 

420000 m2 (ve 4 etapách). 

• První etapa zahrnuje 126 000 m2, z nichž 90 000 m2 je již pronajato, 

především telekomunikační společností Rostelekom. 

• Plánované dokončení první etapy projektu: 1Q/2014. 

• Inovativní architektura, kreativní design a ekologicky šetrné technologie 

navrženy pro objekt mezinárodním architektonickým studiem Ciglеr Marani 

Architects. 

Moskva, 14. listopadu 2012 
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O PPF Real Estate 

PPF Real Estate je realitní servisní organizace, která spravuje aktiva blížící se 

jedné miliardě eur. Patří mezi největší subjekty na trhu jak v ČR, tak i v CEE. 

Zajišťuje komplexní servis pro projekty v rámci PPF Real Estate Holding B.V. 

Aktuálně zajišťuje komplexní servis pro více než 60 projektů. PPF Real Estate 

Russia je dceřinou společností holdingu s působením v Rusku. 

O Skupině PPF 

PPF je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní 

Evropě. Skupina PPF vlastní aktiva ve výši zhruba 17,6 miliard EUR (k 30. 6. 

2012), zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes 

nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů či zemědělství, až po největší ruský 

obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a 

východní Evropy přes Rusko až do Asie. 

Kontakt: 

Radek Stavěl 

Spokesperson of PPF Group 

PPF a.s. 

phone: +420224174748 

mobile: +420724875932 

email: stavel@ppf.cz 

O Renaissance Construction 

Společnost, kterou založil Irman Ilicak v r.1993 v Petrohradu je hlavní firmou 

holdingu Renaissance. Soustřeďuje se na výstavbu obchodních center, 

kancelářských budov, hotelů, víceúčelových objektů, výrobních podniků různých 

odvětví těžkého, potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu, 
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objektů dopravní infrastruktury (letiště, přístavy apod.), elektráren, úředních 

budov atd. Společnost patří mezi 100 nejlepších dodavatelských firem na světě a 

je druhým největším dodavatelem staveb v Turecku. Renaissance Construction 

k dnešnímu dni dokončila výstavbu více než 500 objektů s celkovou plochou více 

než 5 milionů m2. Společnost za rok 2011 zaujímá 69. místo v mezinárodním 

raitingu „225 mezinárodních leaderů mezi generálními dodavateli“ podle 

Engineering News Record a je jedním z největších stavebních dodavatelů 

v Rusku. 

 


