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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Praha, 31. října 2018 

 
 

Arcona Capital zapsala fond Arcona Property Fund N. V. na Burzu cenných 
papírů Praha 

 
Stal se tak vůbec prvním fondem zapsaným na burze v segmentu Fondů UCITS a AIF  
 
Běžné akcie fondu Arcona Property Fund N. V. byly dnes přijaty na trh Kolektivního investování 
cenných papírů, regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha (PSE) a budou tak jako první 
obchodovány na burze v segmentu Fondů UCITS a AIF, které jsou k dispozici jak pro 
maloobchodní, tak specializované/kvalifikované investory. 
 
Jako vůbec první fond, který zalistoval své akcie v daném segmentu trhu, vnímá Arcona tento 
krok jako průkopnickou transakci s potenciálem vytvořit precedens pro podobně orientované 
společnosti, jež by rády zlepšily svoji viditelnost a likviditu prostřednictvím burzy. Akcie Arcona 
Property Fund N. V. budou vůbec první emisí obchodovanou v segmentu trhu určeném pro 
emise jak v Amsterdamu, tak v Praze.  
 
„Jedná se o transakci s výhodou ‚prvního tahu’,” řekl Guy Barker, výkonný ředitel společnosti 
Arcona Capital a zároveň manažer fondu. „Umožní našim stávajícím investorům okamžitě 
obchodovat s akciemi fondu Arcona Property Fund jak v Praze, tak v Amsterdamu, což zvýší 
likviditu cenných papírů, a tím i náš potenciál navýšit kapitál potřebný pro další expanzi. Po 
regulačním schválení budou mít prostřednictvím pražské burzy výhledově možnost obchodovat 
s akciemi i retailoví investoři, což jim poskytne zajímavou alternativu pro vstup na regionální 
trh s nemovitostmi. Fond nabízí atraktivní kombinaci likvidity a dividend v pevném regulačním 
rámci,“ dodal Barker. 
 
Arcona Property Fund N. V., založený v roce 2003, je kótován na burze NYSE Euronext 
Amsterdam a poskytuje přístup k dynamickým trhům s nemovitostmi ve střední Evropě. 
Zaměřuje se na vysoce výnosné investice do kancelářských a maloobchodních nemovitostí. V 
současné době jeho diverzifikované portfolio zahrnuje 4 aktiva v České republice, 8 na 
Slovensku a 12 v Polsku v celkové hodnotě přibližně 96,8 milionů eur. V horizontu tří let 
plánuje fond rozšířit celkovou hodnotu fondu až na 500 milionů eur.  
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Poznámky pro média: 
Nemovitostní fond Arcona Property Fund N. V. investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě. 
Akcie fondu (kód ISIN: NL0006311706) jsou běžně obchodovatelné prostřednictvím Euronext 
Amsterdam a ode dneška také prostřednictvím Burzy cenných papíru Praha (PSE) jako uzavřený 
investiční fond.  
 
V souvislosti s prvním přijetím ke kótování a obchodování s běžnými akciemi v základním kapitálu fondu 
Arcona Property Fund N.V. na PSE byl zveřejněn na webových stránkách společnosti Arcona Property 
Fund N.V (www.arconapropertyfund.com) shrnutí (označen jako „Souhrn“) ve smyslu čl.4 odst.2(h) 
podle směrnice 2003/71/EK, Evropského parlamentu a Rady, včetně dodatků, jak vyžadují zákony ČR. 
Kopie Souhrnu je k dispozici také zdarma v kanceláři společnosti Arcona Capital Fund Management BV 
na níže uvedené adrese. 
 
 
Arcona Capital Fund Management B.V. 
Address: Kollenbergweg 56, 1101AR Amsterdam 
PO Box: 211, 7400AE Deventer  
Tel: 0031 - 20 – 820 4 720  
E-mail: info@arconacapital.com 
www.arconapropertyfund.com 
 
 
Kontakty pro média: 
Best Communications 
Barbora Dlabáčková, Mob: +420 602 161 138, e-mail: barbora.dlabackova@bestcg.com 
Alexandra Drozdová, Mob: +420 725 544 877, e-mail: alexandra.drozdova@bestcg.com  
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