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ACCOLADE V ČASE

O NÁS

vybudovat polygon pro vývoj a certifikaci
vozidel s autonomním řízením.

CO BUDE DÁL?

„INVESTUJEME DO
PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ
PRO UDRŽITELNOU
BUDOUCNOST“

ACCOLADE
INDUSTRIAL ART

ZAHÁJENÍ
CERTIFIKOVÁNÍ BREEAM
MIN. VERY GOOD
PARK
STŘÍBRO –
ZAHÁJENÍ
VÝSTAVBY

VSTUP NA
ČESKÝ TRH

ZALOŽENÍ
ACCOLADE

1 MIL. M2
V POLSKU

VSTUP NA
NĚMECKÝ TRH
1. BROWNFIELD
V POLSKU,
SZCZECIN

ZALOŽENÍ
ACCOLADE
FUND SICAV

100
ZAMĚSTNANCŮ

VSTUP NA
ŠPANĚLSKÝ TRH

1. PARK V
NĚMECKU,
ALSDORF

1. PARK V
POLSKU,
LUBLIN

VSTUP NA
NIZOZEMSKÝ TRH

VSTUP NA
SLOVENSKÝ TRH

ZAHÁJENÍ
POVOLOVÁNÍ
K POLYGONU

VSTUP NA
POLSKÝ TRH

1. BUDOVA
V ČESKÉ
REPUBLICE,
TÝNIŠTĚ

1. PARK NA
SLOVENSKU,
KOŠICE

ZAKOUPENÍ
BRNĚNSKÉHO
LETIŠTĚ

OTEVŘENÍ
KANCELÁŘE VE
ŠPANĚLSKU

1. HALA S CERTIFIKACÍ
BREEAM OUTSTANDING
1. HALA S CERTIFIKACÍ
BREEAM EXCELLENT
1. BROWNFIELD
V NĚMECKU,
BOCHUM

ZALOŽENÍ
ACCOLADE
HOLDING, A. S.
HRDÝ PARTNER MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU V KARLOVÝCH VARECH
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Za deset let existence jsme vytvořili
portfolio industriálních nemovitostí o rozloze
téměř 2,5 mil. m². Neinvestujeme pouze
do výstavby nových projektů, ale také
do revitalizace zanedbaných brownfieldů.
Jejich podíl v našem portfoliu vzrostl
na 35 %. Celková plocha obnovených
lokalit je více než 1 mil. m2.
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3 000 000 m 2
2022

Jsme investiční společnost poskytující prvotřídní
infrastrukturu pro podnikání v Evropě, nejčastěji
pro nájemce světových značek z oblastí
e-commerce, zpracovatelského průmyslu
a logistiky. V České republice, Polsku, Německu,
ve Španělsku, v Nizozemsku a na Slovensku
vlastníme síť 44 industriálních parků s certifikací
BREEAM zaručující udržitelný a šetrný přístup
k životnímu prostředí. Do budoucna plánujeme

PRŮMYSLOVÉ PARKY V 6 ZEMÍCH

81 BUDOV VE 44 MODERNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH PARCÍCH

19 OŽIVENÝCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ
870 000 m2 obnovených ploch
— celkem 35 % portfolia

V roce 2014 jsme založili fond
prvotřídních průmyslových nemovitostí
Accolade Fund SICAV, do kterého
mohou investovat kvalifikovaní investoři
a podílet se tak společně s námi
na rozvoji moderního průmyslu.

BREEAM a šetrný přístup k životnímu prostředí

V roce 2017 jsme koupili provozovatele
druhého nejfrekventovanějšího letiště
v České republice Brno-Tuřany. Dynamický
růst a udržitelný průmysl jsou našimi
prioritami. I díky tomu jsme se stali nejrychleji
rostoucí firmou v České republice a byli
zařazeni do TOP 5 nejrychleji rostoucích firem
v Evropě v rámci segmentu nemovitostí.

2,4 mil. m 2 SPRAVOVANÉHO PORTFOLIA

Chceme jít příkladem nejen v podnikání,
ale také v rámci společenské odpovědnosti.
Součástí naší firemní kultury je být
důvěryhodným a odpovědným partnerem.

217 NÁJEMCŮ
Lehká výroba, logistika a e-commerce

2,3 mld. EUR
Celková hodnota portfolia

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
Více jak 2 500 investorů

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ BRNO-TUŘANY
POLYGON PRO TESTOVÁNÍ AUTONOMNÍCH
VOZIDEL

SMLUVNĚ PRONAJATÁ PLOCHA
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NAŠE VIZE
Jsme přesvědčeni, že budeme pokračovat v rozšiřování našeho portfolia
o další strategické lokality v Evropě.
Moderní parky s vysokým podílem revitalizovaných brownfieldů
s dlouholetou průmyslovou tradicí budou i nadále splňovat ty nejpřísnější
standardy šetrného přístupu ke světu kolem nás. Naší odborností tak
budeme dále přispívat k rozvoji a ekonomickému růstu regionů
i v následujících letech.
Současně je naším závazkem zůstat transparentní finanční
institucí, která zhodnocuje majetek investorů.

NEJLEPŠÍ LOKALITY

UDRŽITELNÉ BUDOVY

PRVOTŘÍDNÍ NÁJEMCI

SPOKOJENÍ INVESTOŘI
PRŮMYSLOVÝ PARK STŘÍBRO, ČESKÁ REPUBLIKA
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ACCOLADE V EVROPĚ

POLOHA JE KLÍČOVÁ
Poloha je klíčová. Vybíráme lokality
s kvalitní infrastrukturou a blízkostí
klíčových evropských trhů.

CHEB
(5 km, 11 min)

VYNIKAJÍCÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

DOSTATEČNÝ POČET KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY

STRATEGICKÁ POLOHA V REGIONU

UMÍSTĚNÍ SPLŇUJÍCÍ POTŘEBY NÁJEMCŮ

NĚMECKÁ HRANICE
(14 km, 10 min)

PRAHA
(155 km, 120 min)

D6

T.F.S.
INTERNATIONAL
BWI

DHL

TCHIBO
NEXANS

PRŮMYSLOVÝ PARK CHEB, ČESKÁ REPUBLIKA
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JEDINEČNOST NAŠICH PARKŮ

PRAGUE AIRPORT 2, ČESKÁ REPUBLIKA

STRATEGICKÁ POLOHA S KVALITNÍ
INFRASTRUKTUROU

NÁJEMCI SVĚTOVÝCH ZNAČEK
Z E-COMMERCE, LOGISTIKY I VÝROBY

ZNOVUZROZENÍ TRADIC – REVITALIZACE
BROWNFIELDŮ

MODERNÍ HALY ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

PODPORA EKONOMICKÉHO
A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE REGIONŮ

NEJVYŠŠÍ TECHNICKÉ STANDARDY
MODERNÍ VÝSTAVBY

BRNO AIRPORT PARK, ČESKÁ REPUBLIKA
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NAŠE EXPERTIZA
Společně s našimi investicemi přivádíme do
středoevropského regionu nájemce zvučných
jmen světového podnikání, kteří se společně
s námi a vedením měst a obcí podílí na
ekonomickém růstu daných lokalit.

PARKY PŘIPRAVUJEME NA MÍRU

S TAVÍME MODERNÍ KOMPLEXY
S PŘIDANOU HODNOTOU.

nájemcům z oblasti lehké
výroby, logistiky a e-commerce.
I oni jsou přesvědčeni, že pouze
moderní, udržitelná a k životnímu
prostředí šetrná výstavba je
tím správným krokem k další
průmyslové revoluci.

D OBRÁ LOKALITA JE ZÁKLAD,
hledáme místa s kvalitní
infrastrukturou a dlouholetou
průmyslovou tradicí. Naše parky se
nacházejí u hlavních komunikačních
tahů a často stojí na místech starých
výrobních areálů, kterým oblékáme
nový kabát.

Aplikujeme chytrá řešení pro úsporu
energie i šetrné nákladní s vodou
či speciální vybavení interiérů.
To a mnohé další je pro nás při
výstavbě našich parků prioritou.

S TAVÍME V SOULADU
S PŘÍRODOU

P ŘIVÁDÍME DO REGIONŮ
NÁJEMCE SVĚTOVÝCH ZNAČEK,

a záleží nám na tom, aby výstavba
nijak nezatěžovala životní prostředí.
Proto naše projekty splňují ty
nejpřísnější standardy moderní
udržitelné výstavby a vždy
míří na minimální hodnocení
BREEAM „Very Good“.

díky nimž podporujeme ekonomický
a sociální rozvoj regionů. Naším
cílem je být odpovědným partnerem,
dobrým sousedem a celkově
vytvářet z regionů, kde působíme,
lepší místo pro život.
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BÝT DŮVĚRYHODNÝM
PARTNEREM
ZNAMENÁ BÝT
ODPOVĚDNÝM
PARTNEREM
Odpovědnost vůči našim investorům,
nájemcům, obchodním partnerům, společnosti
a životnímu prostředí je součástí naší firemní
kultury. O její naplnění usilujeme každý den.
Být důvěryhodnou, odpovědnou a transparentní
společností, která aplikuje principy udržitelného
rozvoje, je naší prioritou.

Investujeme s respektem ke světu kolem
nás a naše parky splňují ty nejvyšší
standardy moderní výstavby. Naše projekty
vždy připravujeme tak aby splňovaly
certifikaci udržitelného přístupu BREEAM.

Dlouhodobě se věnujeme filantropii
a nezapomínáme na naše zaměstnance, pro
které se denně snažíme vytvářet příjemné
prostředí, rovné příležitosti, ale také je plně
podporovat v jejich vzdělávání.

Již několikátým rokem jsme partnerem
Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech, čímž chceme pomoci
nejen českému filmu, ale také regionu,
který je pro naše aktivity klíčový.

Ta zaručuje vysokou míru šetrnosti jak
na životní prostředí a pracovní podmínky
pro zaměstnance, tak i na energetickou
soběstačnost budovy. Inspiraci hledáme
i v průmyslové tradici a jedním z našich
cílů je kromě vytváření nových lokalit
i revitalizace nevyužívaných areálů.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi
jako například MELA, JOKER, Nadační
fond Veroniky Kašákové, Středisko Víteček,
FOD Klokánek nebo Hospic sv. Jiří a také
s Nadací Neuron podporující nejlepší
české vědce a jejich objevy.

V lokalitách, kde působíme, spolupracujeme
s městskými samosprávami a podporujeme
občanskou vybavenost a místní rozvoj. Naším
cílem je být odpovědným partnerem, dobrým
sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde
působíme, lepší místo pro život.
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ESG STRATEGIE SHRNUJE NAŠE CÍLE A ZÁVAZKY

ENVIRONMENTAL

INVESTUJEME
A PODNIKÁME V SOULADU
S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
SOCIAL

GOVERNANCE

TRANSPARENTNOST
A FÉROVOST VŮČI
INVESTORŮM, NÁJEMCŮM
I OBCHODNÍM PARTNERŮM
JE PRO NÁS PRIORITOU

PODPORUJEME TY,
KTEŘÍ NAŠI POMOC
POTŘEBUJÍ, A DBÁME
NA PODMÍNKY
ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ

ENVIRONMENTAL
	Rekultivace brownfieldů
a revitalizace okolí parků
	BREEAM certifikace min.
„Very Good“ od roku 2015
	Podpora obnovitelné energie
	Snížení uhlíkové stopy
	Regulace spotřeby pitné vody
	Technologie šetrné
k životnímu prostředí

SOCIAL
	Podpora dobročinných aktivit
napříč regiony
	Genderová vyváženost
	Rovné příležitosti
	Vhodné podmínky
zaměstnávání lidí

GOVERNANCE
	Odpovědné řízení společnosti
	Transparentní etické jednání
v souladu s naším Kodexem
trestních předpisů a Etickým
kodexem
	Vzdělávání a motivace našich
zaměstnanců
	Zapojování zaměstnanců
do projektů prospěšných
společnosti
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ENVIRONMENTAL

ENVIRONMENTAL

INVESTOVÁNÍ DO KVALITY
A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

REVITALIZUJEME BROWNFIELDY
Kromě projektů v nových lokalitách je naším dlouhodobým cílem investovat
také do projektů, které pomáhají revitalizovat stávající zchátralé areály.
	Lokality jsou strategicky a investičně atraktivními místy
(poblíž velkých měst a širších center).
	Brownfieldové oblasti jsou pro budoucí nájemce často
perspektivní lokalitou díky výbornému dopravnímu spojení.
	Díky své průmyslové historii jsou často vybaveny vynikající
technologickou a energetickou sítí.
	Šance navázat na tradici v novém kabátě a vdechnout
chátrajícím areálum nový život a smysl.
Podíl brownfieldů v portfoliu Accolade je 35 %.

REVITALIZACE OKOLÍ PARKŮ
V Accolade dbáme také na revitalizaci okolí našich průmyslových areálu
s důrazem na biodiverzitu. Nachází se zde hmyzí hotely, ještěrkovište,
včelí úly i květnaté louky pro motýly. Důraz klademe také na zachování
původní zeleně.

PŘEDTÍM

V Accolade se držíme principu odpovědného investování s respektem ke světu kolem nás.
Naše projekty připravujeme tak, aby splňovaly ty nejvyšší standardy udržitelného přístupu
mezinárodně uznávané certifikace BREEAM.
BREEAM CERTIFIKACE GARANTUJE

	Vysokou míru šetrnosti k životnímu prostředí
	Vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance
	Energetickou soběstačnost budovy

POTOM

Zdravotní, bezpečností a environmentální rizika jsou monitorována před a během výstavby projektu.
Od roku 2015 má Accolade všechny nové projekty min. na úrovni „Very Good“.
V roce 2020 jsme obdrželi nejvyšší hodnocení BREEAM „Outstanding“ za halu v Chebu.

BREEAM

BREEAM PROJEKTY

OUTSTANDING

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

27 326 m 2

316 973 m 2

889 621 m 2

322 027 m 2

TOTAL

1 555 948 m 2
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ENVIRONMENTAL

ENVIRONMENTAL

UKÁZKY NAŠICH CERTIFIKOVANÝCH PROJEKTŮ

RABEN, PARK STŘÍBRO

ESTÉE LAUDER, PARK CHEB

DHL EXPRESS, AIRPORT PARK BRNO

KION SMART FACTORY, PARK STŘÍBRO

NEJZELENĚJŠÍ
HALA NA SVĚTĚ
Za investice do nových environmentálních
řešení v oboru průmyslových nemovitostí
jsme byli v roce 2020 oceněni certifikací
udržitelnosti BREEAM úrovně „Outstanding“.
Budova v revitalizovaném areálu chebských
strojíren se tak s rekordním skóre 90,68 % stala
nejekologičtější industriální budovou na světě
podle kategorie BREEAM International New
Construction 2016. Na principy udržitelného
rozvoje narazíte v budově doslova na každém
z jejích 27 tisíc metrů čtverečních.
Nejimpozantnější parametry má přitom
v oblasti nakládání s vodou, což koresponduje
se stále aktuálnějšími dopady klimatické
změny. Díky unikátnímu systému splachování
toalet dešťovou vodou se podařilo oproti
průmyslovému standardu snížit spotřebu
pitné vody o neuvěřitelných 84 %. Hala je dále
vybavena chytrým LED osvětlením, měřením
a optimalizací spotřeby energie či exteriérovými
žaluziemi, které významně šetří energii
potřebnou na klimatizaci prostoru. To všechno

84 %
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PITNÉ VODY

58 %
SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

56 %
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

se podílí na snížení spotřeby energie o 56 %
a uhlíkové stopy o 58 %. Všechny zvolené
stavební materiály prošly výběrem
s přihlédnutím k ekologii a udržitelné výstavbě.
K vysokému hodnocení přispěla i tzv. kvalita
vnitřního prostředí, která zohledňuje pracovní
podmínky pro zaměstnance.
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ENVIRONMENTAL

PODPORUJEME PROJEKTY
ŘEŠÍCÍ CELOSPOLEČENSKÉ
PROBLÉMY
Životní prostředí je jednou
z nejvyšších priorit v naší

investujeme do projektů
výstavby průmyslových

strategii společenské
odpovědnosti. Nejen že

parků, které jsou z pohledu
šetrnosti k životnímu prostředí
na světové úrovni, ale podílíme
se také na projektech, které řeší
celospolečenské problémy, jako
je např. nedostatek vody. Jedná se
o podporu spolku Mokřady, z. s.,
který se zabývá problematikou
zadržování vody a zlepšování
vodního režimu v krajině. Spolek
Mokřady, z.s., aplikuje různá řešení,
která našemu životnímu prostředí
prospívají, jako jsou např. tůně
a mokřady.

SPOLEK MOKŘADY, Z. S.,
APLIKUJE RŮZNÁ ŘEŠENÍ,
KTERÁ NAŠEMU ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ PROSPÍVAJÍ,
JAKO JSOU NAPŘ. TŮNĚ
A MOKŘADY.

„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE JEDNOU
Z NEJVYŠŠÍCH PRIORIT V NAŠÍ
STRATEGII SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI.“

23

SOCIAL

INVESTUJEME DO DRUHÝCH
Dlouhodobě podporujeme dobročinné projekty a organizace. V lokalitách,
kde působíme, spolupracujeme s městskými samosprávami a podporujeme
občanskou vybavenost a místní rozvoj. Naším cílem je být odpovědným
partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde působíme,
lepší místo pro život.

NEZISKOVÁ ORGANIZACE MELA

NADAČNÍ FOND VERONIKY KAŠÁKOVÉ

Již od svého počátku podporujeme dobročinnou organizace Mela,

Jsme hrdým partnerem Nadačního fondu Veroniky Kašákové, který

která nabízí pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením
a psychiatrickým onemocněním.

doprovází mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života.
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SOCIAL

SOCIAL

POMÁHÁME TAM, KDE PŮSOBÍME

VĚDA, KULTURA A SPORT
Vedle podpory hendikepovaných investujeme do kultury, sportu, vědy i vzdělání.

CHEBSKÝ REGION

JOKER

HOSPIC SV. JIŘÍ

STŘEDISKO VÍTEČEK

Podporujeme kulturní a sociální
aktivity ve městě Cheb, kde
působíme. Těší nás spolupráce
s chebským divadlem i dalšími
kulturními organizacemi
v chebském regionu.

Naše pomoc směřuje k osobám
s různým zdravotním postižením.
Organizace Joker poskytuje
sociální služby a snaží se
o zapojení handicapovaných
klientů do různých aktivit v rámci
sociálně terapeutických dílen.

Spolupracujeme s organizací
poskytující komplexní služby
hospicové paliativní péče, která
spočívá ve zdravotní, psychické,
sociální a spirituální podpoře.

Podporujeme Středisko Víteček,
jejichž posláním je pomoci
dětem a dospělým se zdravotním
postižením a integrovat je do
běžné společnosti.

ČESKÁ SPOŘITELNA – ACCOLADE
CYCLING TEAM

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
KARLOVY VARY

Pod naší značkou závodí i Česká spořitelna –
Accolade cycling team plný špičkových cyklistů
sbírajících jednu výhru za druhou.

V oblasti kultury jsme partnerem Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech
a současně investujeme do české
kinematografie.

NADAČNÍ FOND NEURON
Připravujeme prostory pro moderní podnikání
a „Nový průmysl 21. století“. Věříme, že vědecké
znalosti jsou hnací silou každé úspěšné
společnosti. S ohledem na tuto skutečnost
jsme navázali partnerství s Nadačním fondem
Neuron, který podporuje ty nejlepší vědce
a jejich výzkum.
27

GOVERNANCE

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTI
Jasně nastavená strategie, transparentnost a odpovědné řízení
společnosti. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči našim
obchodním partnerům, investorům i zaměstnancům. Chováme se ke všem
profesionálně, otevřeně a vždy hrajeme dle pravidel. Každý z nás dbá na
to, aby jeho jednání odpovídalo zásadám férovosti a transparentnosti.
Odpovědnost a férovost zastáváme také vůči našim zaměstnancům.
	Neakceptujeme korupci a praktiky nečestného jednání
	Řídíme se platnými zákony
	Dodržujeme zásady férového obchodu
	Uplatňujeme Program dodržování trestních a etických a předpisů
(Criminal Compliance Program). Ten je tvořen Kodexem trestních
předpisů (Criminal Compliance Code) a Etickým kodexem
(Code of Ethics)
	Řídíme se platnými předpisy na ochranu osobních údajů
	Podporujeme zásady iniciativy OSN
	Pro naše zaměstnance vytváříme bezpečné a zdravé
pracovní prostředí
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NÁŠ FOND
PRŮMYSLOVÝCH
NEMOVITOSTÍ
Cílem fondu je přinášet
investorům zhodnocení jejich
investic v dlouhodobém
horizontu. Daří se to především
díky kvalitně nastavené
konzervativní strategii a velmi
efektivně diverzifikovanému
portfoliu. Přidanou hodnotou
investic do fondu je i to, že
se investoři mohou velkou
měrou podílet na udržitelném
podnikání v Evropě.

INVESTICE DO FONDU

PLATBA NÁJEMNÉHO

Investorem fondu se mohou stát
jak fyzické, tak právnické osoby.
Minimální investice je 75 000
EUR (nebo ekvivalent v CZK)
s investičním horizontem 5 let.

Fond inkasuje nájemné,
čímž vytváří výnos investorům.
Pravidelná platba nájmu je vždy
garantována bankovní zárukou,
mateřskou společností nájemce
nebo jistinou v hotovosti. Nájem
je indexován na roční bázi.

VYPLÁCENÍ INVESTICE
S VÝNOSEM
Po uplynutí investičního horizontu
se můžete rozhodnout, zda chcete
investici včetně zhodnocení
vyplatit, nebo své prostředky
či jejich část reinvestovat.

POŘÍZENÍ PLNĚ
PRONAJATÉ BUDOVY
Fond investuje pouze do plně
pronajatých budov se solventními
nájemci. Portfolio nájemců tvoří
stabilní mezinárodní společnosti
zejména z oblasti výroby, logistiky
a e-commerce.
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ORGANIGRAM

Accolade
Accolade
Accolade
Accolade

MILAN KRATINA 50 %

PP
PP
PP
PP

1, s. r. o., člen koncernu
2, s. r. o., člen koncernu
3, s. r. o., člen koncernu
4, s. r.o., člen koncernu

Accolade PP 5, a. s., člen koncernu
Accolade PP 6, a. s., člen koncernu
Accolade PP 7, a. s., člen koncernu

ZDENĚK ŠOUSTAL 50 %

100 % zakladatelských akcií

ACCOLADE HOLDING, A. S.

ACCOLADE FUND SICAV, PLC MALTA

6,23 %

ČESKÁ REPUBLIKA
100 %

100 %

100 %

MALTA
100 %

100 %

50 %
100 %

Accolade CZ XV, s. r. o.,
člen koncernu

Accolade CZ XIX, s. r. o.,
člen koncernu

100 %

Accolade Portfolio F3, a. s.,
člen koncernu
LETIŠTĚ BRNO, a. s.
B.A.W.D.F., s. r. o.

Accolade CZ 68, s. r. o.,
člen koncernu

100 %

Common Springhill, s. r. o.
Nordblanc Bohatice, s. r. o.

100 %

IP vestec, s. r. o.

Accolade Portfolio I, a. s.,
člen koncernu
100 %

Accolade Portfolio F1, a. s.,
člen koncernu

Accolade Portfolio F2, a. s.,
člen koncernu
Accolade, s. r. o.
Accolade Energy, s. r. o.,
člen koncernu
Accolade Finance CZ, s. r. o.,
člen koncernu
Accolade Financial Services,
s. r. o., člen koncernu
Accolade Reality, s. r. o.
Parcely Býchory, s. r. o.,
člen koncernu
Accolade Finance Bochum, s. r. o.,
člen koncernu
Accolade Finance Venlo, s. r. o.,
člen koncernu
Accolade sp. z o.o.
Energy Poland sp. z o.o.

Accolade Building
Solutions, s. r. o.

Accolade Capital Holding
(Malta) Ltd.
100 %

Accolade Investment
Company Ltd.

ACCOLADE HOLDING V ČÍSLECH
Očekávaný roční výnos z pronájmu

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

Fyzické osoby, právnické osoby,
investiční fondy, nadace

FOND ACCOLADE V ČÍSLECH

ČESKÁ REPUBLIKA
Celková připravovaná plocha

KVALIFIKOVANÍ INVESTOŘI
93,77 %

POLSKO

845 277 m²
26,4 mil. EUR

NIZOZEMSKO

Celková připravovaná plocha
Očekávaný roční výnos z pronájmu

SLOVENSKO

1,2 mil. m²
47,2 mil. EUR

43 250 m²

Celková připravovaná plocha

Očekávaný roční výnos z pronájmu

2 mil. EUR

Očekávaný roční výnos z pronájmu

Očekávaný roční výnos z pronájmu

20 372 m²
693 904 EUR

Celková pronajatá plocha
Roční výnos z pronájmu

POLSKO

405 840 m²
25,68 mil. EUR

Celková pronajatá plocha
Roční výnos z pronájmu

NĚMECKO

666 224 m²
42,1 mil. EUR

Celková pronajatá plocha
Roční výnos z pronájmu

27 598 m²
1,7 mil. EUR

SLOVENSKO

ŠPANĚLSKO

Celková připravovaná plocha

Celková připravovaná plocha

ČESKÁ REPUBLIKA

155 122 m²
7 mil. EUR

Celková pronajatá plocha
Roční výnos z pronájmu

16 371 m²
896 440 EUR
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KLÍČOVÍ LIDÉ

TÝM ACCOLADE

MILAN KRATINA

ZDENĚK ŠOUSTAL

CEO, Member of the Board

Member of the Board

Díky týmu talentovaných profesionálů
vybudoval společnost, která je lídrem
na trhu průmyslových nemovitostí

Podílí se na strategickém řízení
a komunikaci s klíčovými partnery

TOMÁŠ PROCHÁZKA

LUKÁŠ RÉPAL

Chief Financial Officer

Chief Operating Officer

Zodpovědný za finance, účetnictví
a projektové financování

Má na starosti obchodní a strategické řízení
se zaměřením na rozvíjení zahraničních trhů
včetně všech klíčových aktivit

JIŘÍ STRÁNSKÝ

Head of Development
Z neznámých lokalit dokáže jeho
tým vytvořit centra, která přitahují
i ty nejslavnější světové značky

TOMÁŠ HANÁČEK

Head of Business Development
Zodpovědný za získávání finančních
prostředků do Fondu průmyslových
nemovitostí a rozvoj distribučních sítí

MICHAŁ BIAŁAS

Country Head – Poland
Zodpovědný za správu polských parků
a rozvoj byznysu i do dalších lokalit
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UKÁZKY NAŠICH PARKŮ

UKÁZKY NAŠICH PARKŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

BRNO AIRPORT PARK

PRAHA–LETŇANY

STŘÍBRO

E-PARK STARÁ BOLESLAV

HOŘOVICE

UNIČOV

CHEB SOUTH

KARLOVARSKÁ BUSINESS PARK

CHEB

PŘEŠTICE

HOSTOMICE

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

PAVLOV
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UKÁZKY NAŠICH PARKŮ

UKÁZKY NAŠICH PARKŮ

POLSKO

NĚMECKO

BYDGOSZCZ I

BYDGOSZCZ II

BYDGOSZCZ III

BIAŁYSTOK

CZĘSTOCHOWA

SZCZECIN

GOLENIÓW

GORZÓW WLKP.

KIELCE

KONIN

ŠPANĚLSKO

ALSDORF

SEVILLA

BOCHUM

VALENCIA

SLOVENSKO

BTS GATES LEGNICA

LEGNICA AIRPORT PARK

LUBLIN

MIŃSK MAZOWIECKI

ZIELONA GÓRA

KOŠICE

VITORIA
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UKÁZKY NAŠICH PŘIPRAVOVANÝCH PARKŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

POLSKO

NIZOZEMSKO

VENLO SOUTH

ČESKÁ LÍPA

SULECHÓW

ŠPANĚLSKO

UNIČOV II

BYDGOSZCZ III

ALZIRA

MURCIA
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NAŠE OCENĚNÍ

FINANCIAL TIMES 1 000

BEST OF REALTY

CIJ AWARDS

V roce 2019 jsme se stali nejrychleji rostoucí
firmou v České republice a byli zařazení do
TOP 5 nejrychleji rostoucích firem v Evropě
v prestižním žebříčku Financial Times 1 000
v rámci segmentu nemovitostí.

Distribuční centrum v revitalizovaném areálu
bývalé chebské strojírny získalo vítězství
v kategorii Průmyslové a skladové budovy
v rámci prestižní soutěže Best of Realty 2020.

Projekt revitalizovaného areálu chebské
strojírny zvítězil také v prestižní soutěži CIJ
Awards Czech Republic 2020 v kategorii
Nejlepší ekologická nemovitost.
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Všechna data jsou platná ke květnu 2022

ACCOLADE HOLDING, A. S.

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

info@accolade.eu
+420 220 303 019
www.accolade.eu

Warsaw Financial
Center (29. patro)
Emilii Plater 53
00-113 Varšava

ŠPANĚLSKO
poland@accolade.eu
+48 504 424 504
www.accolade.eu

Avda. Aragón 30
46021 Valencia

spain@accolade.eu
www.accolade.eu

