„Investujeme do projektů,
které dávají smysl.“

Tisková zpráva
Fond kvalifikovaných investorů INVEST GATE Funds SICAV a.s. představuje svůj
nový investiční projekt - Alzheimer centrum Třeboň

České Budějovice, 10. května 2022
Fond kvalifikovaných investorů INVEST GATE Funds SICAV a.s., jehož
zakladatelem je společnost INVEST GATE a.s., si dovoluje s velkou radostí
oznámit vstup do nového investičního projektu. V následujících letech
vybuduje v Třeboni, městské části Břilice, rozsáhlý komplex, jehož hlavní
částí bude Alzheimer centrum.
Zastupitelé města Třeboň na posledním zasedání dne 9. května 2022
schválili prodej pozemku našemu fondu, jehož rozloha činí 11 254 m2.
Podmínkou prodeje je vybudování Alzheimer centra, a to do 5 let od
podepsání smlouvy. Celý projekt bude realizován v několika fázích,
přičemž kromě domova se zvláštním režimem, který se bude ucházet o
místo v krajské síti sociálních služeb, bude komplex obsahovat například i
odpočinkový park nebo bytový dům pro seniory, potřeby zaměstnanců a
členy rodin klientů. Celková investice projektu by se tak mohla vyšplhat až
do výše pěti set milionů korun.
Záměrem fondu je celý projekt realizovat během mnohem kratšího
časového horizontu. Letošní rok bude věnován přípravám projektové
dokumentace, výběrovým řízením a samotná realizace výstavby bude
zahájena již v příštím roce. První klienty by tak nové Alzheimer centrum
mohlo přivítat v průběhu roku 2025.
„Jsem velmi hrdý, že naše další Alzheimer centrum bude stát právě v Jižních
Čechách. Jako rodilý Jihočech vnímám tento úžasný projekt jako srdeční
záležitost. Jsem přesvědčen o jeho prospěšnosti pro tento region, kdy kromě
dostatečné kapacity lůžek pro budoucí klienty přinese i nová pracovní místa
či obchodní potenciál. Zároveň jej vnímám jako skvělou investiční příležitost
pro stávající i budoucí investory v našem fondu.“ říká k projektu Kristián
Bašta, předseda představenstva společnosti INVEST GATE a.s.

U příležitosti tohoto významného projektu jsme se rozhodli nabídnout
setkání médií se zástupci investora. Ohledně individuálních rozhovorů nás
můžete kontaktovat na mailu media@invest-gate.com.
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