
 
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A   

CBRE GROUP, INC. KUPUJE IMPACT-CORTI 
 

Akvizice společnosti specializované v oblasti správy nemovitostí rozšíří možnosti 
společnosti CBRE ve střední Evropě 

 

 
Londýn, 19. března 2013 – CBRE Group, Inc. (NYSE: CBG), přední světová firma poskytující 
komerční služby v oblasti nemovitostí a investic, dnes oznámila akvizici společnosti IMPACT-
CORTI a.s., jež se zaměřuje na správu nemovitostí v České republice a na Slovensku. 
 
Společnost IMPACT-CORTI, která má pod správou šest milionů čtverečních stop (557 000 m2) v 
rámci 140 objektů a jejíž současné roční tržby dosahují výše kolem 10 milionů dolarů, patří mezi 
přední správce nemovitostí v České republice a na Slovensku. Společnost je známá zejména pro 
své odborné kvality v sektoru kancelářských prostor, ale má i své portfolio spravovaných 
rezidenčních a průmyslových objektů. Společnost IMPACT-CORTI dále nabízí svým 
institucionálním i soukromým zákazníkům – investorům, jako jsou např. Deka, Axa REIM, 
Pramerica and Hampshire Investments, řízení projektů a své odborné znalosti v oblasti investic, 
pronájmů a poradenských služeb. V Praze, hlavním městě České republiky, společnost IMPACT-
CORTI spravuje významné budovy, včetně GEMINI Business Center, LIGHTHOUSE Waterfront 
Towers a Burzovního paláce, sídla pražské burzy. 
 
Tým 160 kvalifikovaných odborníků společnosti IMPACT-CORTI se stane součástí prosperujícího 
podniku CBRE se specializací na správu nemovitostí a objektů v Evropě. V návaznosti na 
poptávku zákazníků se společnost CBRE zejména snaží rozšířit tyto služby ve střední a východní 
Evropě (CEE), což dokládá její akvizice Euro Mall Center Management, specialisty v oblasti 
správy nákupních center v rámci CEE, z poloviny roku 2011. 
 

Michael Strong, výkonný předseda CBRE pro Evropu, Střední východ a Afriku, řekl:  
 

„Poskytování specializovaných a komplexních služeb v oblasti transakčního poradenství a správy 
nemovitostí se stává pro naši regionální i celosvětovou zákaznickou základnu stále důležitější. 
Akvizice společnosti IMPACT-CORTI doplní naši současnou nabídku správy nemovitostí a 
umožní nám další rozšíření těchto důležitých služeb v rámci regionu v souladu s rostoucí 
poptávkou.“ 
 
Andreas Ridder, předseda CBRE pro střední a východní Evropu, dodal:  
 

„Společnost IMPACT-CORTI má v České republice dobré jméno díky svým kvalitním službám 
v oblasti správy nemovitostí a řízení projektů. Využitím jejích odborných znalostí a poskytnutím 
možnosti využít naše vlastní neustále se zlepšující schopnosti můžeme rozšířit nabídku služeb, 
jež poskytujeme zákazníkům v tomto regionu.“  
 
Jürg Zwahlen, předseda představenstva IMPACT-CORTI, poznamenal: 
 

„Připojení ke společnosti CBRE znamená obrovskou příležitost jak pro naše zákazníky, tak pro 
naše zaměstnance. Jako součást jedné z nejvíce integrovaných a respektovaných společností na 
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světě, dodávajících poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, budeme schopni lépe 
spolupracovat při poskytování informací o trhu a strategických rad zákazníkům v daném regionu a 
současně budeme mít možnost věnovat se požadavku, který na trhu dosud není řešen.“ 
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Více informací vám poskytnou: 
 
 

Maria Raimundo, FTI Natasha Sunderland, CBRE 
+44 207 269 9350 +44 207 182 3688 
maria.raimundo@fticonsulting.com   natasha.sunderland@cbre.com / @CBRE_EMEA_News  

nebo navštivte webové stránky: www.cbre.eu / www.cbre.cz  

 

Více informací o společnosti IMPACT-CORTI získáte na webových stránkách www.impactcorti.cz.  

 
Společnost CBRE Group, Inc. 
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), uvedená v žebříčcích Fortune 500 a S&P 500 a se sídlem v Los Angeles, 
je největší firmou na světě, jež se zaměřuje na komerční služby v oblasti nemovitostí a investic (co se týká 
tržeb za rok 2012). Má kolem 37 000 zaměstnanců (bez poboček) a poskytuje služby majitelům 
nemovitostí, investorům a nájemcům prostřednictvím více než 300 kanceláří (bez poboček) po celém světě. 
Společnost CBRE nabízí strategické rady, zajišťuje prodeje a pronájmy nemovitostí, korporátní služby, 
správu nemovitostí, zařízení a řízení projektů, hypoteční bankovnictví, odhady a ocenění, developerské 
služby, řízení investic a dále výzkum a poradenské služby. Navštivte naše webové stránky www.cbre.com. 
 
Prohlášení podle zásad „bezpečného přístavu“ podle zákona o cenných papírech USA z roku 1995 
Některá z prohlášení v této tiskové zprávě o akvizici společnosti IMPACT-CORTI a.s., jež se netýkají 
výhradně údajů ohledně minulosti, se považují za prohlášení do budoucnosti ve smyslu ustanovení o 
„bezpečném přístavu“ zákona o cenných papírech USA z roku 1995. Tato prohlášení do budoucnosti se 
týkají rizik a nejistot, včetně, ale ne pouze, schopnosti účastníků úspěšně spojit aktivity společnosti 
IMPACT-CORTI se současnými aktivitami společnosti CBRE v oblasti správy nemovitostí ve střední a 
východní Evropě, schopnosti realizovat společné aktivity tak, aby došlo ke zvýšení podílu na trhu správy 
majetku ve střední a východní Evropě, a schopnosti zvládat další rizika a nejistoty, kterým je věnována 
pozornost v podáních společnosti CBRE Komisi pro cenné papíry USA (U.S. Securities and Exchange 
Commission – SEC). Všechna prohlášení do budoucnosti platí pouze k datu této tiskové zprávy a, 
vyjma rozsahu, který povolují platné zákony o cenných papírech, společnost CBRE výslovně odmítá 
jakoukoliv povinnost provádět jejich úpravu nebo revizi s ohledem na aktuální výsledky, změny předpokladů 
nebo změny událostí. Jestliže společnost CBRE neupraví jedno nebo více prohlášení do budoucnosti podle 
aktuálního stavu, neměl by být vyvozován jakýkoliv zásah, jehož cílem by bylo provedení dodatečných 
úprav daných nebo jiných prohlášení do budoucnosti. Více informací ohledně faktorů, které mohou vést 
k tomu, že skutečné výsledky se liší od předpokladů v prohlášeních do budoucnosti a ohledně obchodních 
rizik společnosti CBRE, všeobecně naleznete v podáních společnosti SEC, včetně její výroční zprávy ve 
formě formuláře 10-K za finanční rok končící k datu 31. prosince 2012. Tato podání jsou veřejně dostupná a 
je možné do nich nahlédnout na webových stránkách společnosti www.cbre.com nebo vám je poskytne na 
požádání oddělení vztahů s investory CBRE na adrese investorrelations@cbre.com. 
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