CTP rozšřiřuje svůj průmyslový park v Aši
Praha 29. 10. 2020 – Evropský developer CTP rozšířil svůj průmyslový park v Aši, a to akvizicí stavebních
pozemků a výrobní budovy. V ctParku Aš tak nyní stojí dvě plně pronajaté haly o celkové rozloze téměř
35 000 m2. Po dostavbě park nabídne klientům dalších 45 000 m2 průmyslových prostor.
Společnost CTP akvizicí budovy a pozemků zajistila potenciál pro výstavbu moderního průmyslového areálu o
celkové rozloze 80 000 m2 pronajímatelných ploch. V areálu dlouhodobě působí výrobní společnost Petainer
Czech Holdings, která v roce 2018 rozšířila stávající výrobní závod o pronájem skladovací haly CTP a nyní se s
CTP domluvila i na prodeji a dlouhodobém zpětném pronájmu svých výrobních prostor. „Areál CTParku se
nachází na okraji města a zároveň tři kilometry od hranic s Německem, svojí pozicí pokrývá potřeby našich
klientů na českém i německém trhu,“ doplnil Michal Felcman, vedoucí oddělení M&A skupiny CTP, který
transakci vedl. Společnost CTP získala stavební pozemky o celkové rozloze 11,5 ha, na nichž zajistila stavební
povolení na první dvě budovy.

O CTP
CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje
se na výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových
mezinárodních i tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících
projektů. CTP je vlastníkem CTPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys
průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě s přibližně šesti miliony m2 nemovitostí A
třídy na 100 strategických místech v šesti zemích. CTP v současnosti působí kromě České republiky na
Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Polsku. Vlastní mimo jiné i CTPark Brno, v současnosti největší
průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.
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