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Arcona Property Fund N.V. bereikt hoogste bezettingsgraad in 
Tsjechië  

 
Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel 
vastgoed in Centraal-Europa, heeft overeenstemming bereikt over de verhuur van 
de resterende 260 m2 in het kantoorgebouw Palmovka in Praag. Hiermee is het 
gebouw volledig verhuurd.  
 
Tevens is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aflopende lening van EUR 
4,7 miljoen van Real Estate Central Europe per 1 maart 2019 met één jaar te 
verlengen.  
 
Psyma Praha, s.r.o. (Psyma) gaat de gehele vijfde verdieping van het gebouw Palmovka 
in Praag huren voor een periode van vijf jaar. Psyma betrekt de ruimte per 1 april 2019. 
Het huurniveau ligt 7,4% boven de geschatte huurwaarde per 31 december 2018. 
 
De totale bezettingsgraad van de Tsjechische vastgoedportefeuille van Arcona Property 
Fund stijgt door de verhuur aan Psyma in Palmovka met 2% naar 97,9%. Guy Barker, 
directeur van fondsbeheerder Arcona Capital Fund Management, zegt hierover: “De 
sterke economische groei en de historisch hoge werkgelegenheid vertalen zich in sterk 
ontwikkelende vastgoedmarkten. De pijplijn voor nieuwe projecten in Praag en Brno is 
beperkt. We zien daarom ruimte voor stijgende huren, vooral in de kantorenmarkt.”  
 
Arcona Property Fund heeft gebruikgemaakt van de optie om de aflopende lening van 
EUR 4,7 miljoen van Real Estate Central Europe met nog één jaar te verlengen tot 2 
maart 2020. De lening is aan Arcona Property Fund verstrekt bij de aankoop van de 
retail centra in Polen in 2017. Het rentepercentage van deze lening wordt nu 6,0% (dat 
was 1,0%). De lening zal voor 2 maart 2020 geherfinancierd moeten worden. Het 
contract biedt geen verdere optie tot verlenging.  
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Arcona Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa. 
Aandelen van het Fonds (ISIN-code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via 
Euronext Amsterdam en Prague Stock Exchange als closed-end beleggingsfonds. 
 
Voor meer informatie:  
Arcona Capital Fund Management B.V. 
Tel: 0031 - 20 – 820 4 720  
E-mail: info@arconacapital.com 
www.arconapropertyfund.com 


