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Investiční skupina UNICAPITAL vstupuje do developerské
společnosti V Invest
Investiční skupina UNICAPITAL dále posiluje svoji pozici v oblasti realit a developmentu a vstupuje
do pražské rezidenční developerské společnosti V Invest, ve které získává majoritní 51% podíl.
V Invest působí na českém realitním trhu od roku 1991 a má za sebou řadu prestižních ocenění za
své projekty.
„V oblasti realit a developmentu se pohybujeme již několik let, jde o posílení naší dlouhodobé pozice v tomto
strategickém odvětví. Společnost V Invest sdílí stejné hodnoty jako UNICAPITAL, líbí se nám jejich projekty
i filozofie „žít v souladu“, proto jsme se rozhodli právě pro ně,“ říká investiční ředitel skupiny UNICAPITAL
Jiří Hrouda.
Společnost V Invest CZ, a.s. je rezidenční developer působící na českém realitním trhu od roku 1991.
Portfolio společnosti v současnosti čítá více než 800 obytných jednotek v několika desítkách projektů. Jejich
výjimečnost dokazuje fakt, že řada z nich získala ocenění v prestižních soutěžích Best of Realty či Realitní
projekt roku, ať již jde o komorní projekt WhiteGray Rezidence v Praze 4, obytný soubor Nová Valcha v Plzni
či horské apartmány Kilián na Šumavě. V současnosti V Invest připravuje a realizuje další projekty v Plzni,
na Šumavě, a především v Praze. Patří mezi ně například renovace národní kulturní památky Jinonický
zámeček, Quarta Rezidence v tradiční vilové čtvrti Hřebenky, projekt bytového domu LOOX na Proseku či
Rezidence U Milosrdných.
„V Invest se za 27 let své existence stal renomovaným rezidenčním developerem s jasnou vizí. V dalších
letech plánujeme expanzi v Praze i v regionech, což vyžaduje silného partnera se stabilním zázemím. Proto
jsme rádi, že jsme takového partnera našli právě ve skupině UNICAPITAL,“ říká Jaroslav Vondřička, partner
a ředitel společnosti V Invest.
Obě společnosti se dohodly, že výši transakce nebudou zveřejňovat.

Informace o investiční skupině UNICAPITAL:
UNICAPITAL je investiční skupina zaměřená na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou.
Prostřednictvím svých dceřiných společností působí zejména v oblastech realit a developmentu, energetiky, zemědělství a
zdravotnictví. Vlastníkem investiční skupiny UNICAPITAL je finančník Pavel Hubáček.
Kontakt pro média: e-mail: pr@unicapital.cz
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