Praha, 5. listopadu 2020

CIB prodala budovu na Vinohradech
Skupina CIB dnes uzavřela smlouvou o prodeji budovy v Praze-Vinohradech. Obchod byl realizován
formou prodeje obchodního podílu.
Budovu na adrese Šafaříkova 201/17, Praha 2, vlastnila skupina CIB GROUP od roku 2013. Následně
proběhla celková rekonstrukce, po jejímž dokončení byla budova plně pronajata kvalitními nájemci. Jedná
se o nárožní objekt stojící na vlastním pozemku se 7 nadzemními a 2 podzemními podlažími.
Pronajímatelná plocha 4,4 tis. m2 zahrnuje převážně kancelářské prostory, v přízemí je atraktivní retailový
prostor, v podzemí byl v roce 2018 vybudován nový automatický parkovací systém pro 26 aut.
Novým vlastníkem majitele budovy, společnosti DELTA HAUS, s.r.o., se stal Odborový svaz KOVO.
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O CIB GROUP
CIB GROUP je českým investorem realizujícím své aktivity na českém trhu s nemovitostmi. Věnuje se činnostem
spojeným se správou a pronájmem vlastních rezidenčních a administrativních budov v hlavním městě i regionech.
Stěžejní strategií v oblasti nájemního bydlení je rozšiřování bytového fondu a jeho následná rekonstrukce vedoucí ke
zvýšení kvality bydlení. Portfolio rezidenčních nemovitostí ve vlastnictví CIB GROUP přesahuje počet 1 300 bytových
jednotek. Celková výměra pronajímatelných bytových ploch ve vlastnictví CIB GROUP tak činí více než 85 000 m 2 v
aktuální tržní hodnotě převyšující tři miliardy korun. Vedle toho CIB GROUP vlastní komerční nemovitosti v Praze
podobné hodnoty, reprezentující přibližně 22 000 m2 pronajímané plochy.
O Odborovém svazu KOVO
Odborový svaz KOVO je právnickou osobou, jejíž hlavním cílem je prosazování důstojných pracovních a sociálních
podmínek a obhajoba oprávněných zájmů svých členů. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která
sdružuje více než 98000 členů nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení
problémů státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců a prosazuje principy demokracie a občanské
snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a řady mezinárodních odborových
sdružení (IndustriAll Global a IndustriAll Europe).
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