
…co se odehrálo

V posledním půlroce Trigea rozšířila své 
portfolio o 2 logistické parky v Gdyni a ve 
Vratislavi. Tím se celková pronajímatelná 

plocha dostala na hodnotu přesahující 200 tisíc 
metrů čtverečních. A inkasované nájemné 

dosáhlo před indexací 517 milionů Kč. 
Dvanáctiměsíční výkonnost fondu aktuálně činí 
6,41 %  v korunové třídě a velikost fondu poprvé 

přesáhla 6 miliard korun. Ani eurová třída 
nezůstává pozadu a od založení dosáhla 
zhodnocení 4,65%.
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…nové přírůstky

Na konci prvního čtvrtletí plánujeme koupit do 
portfolia další kancelářskou budovu v centru 
Varšavy. Budova má velice atraktivní výnos  

a aktuálně pro ni zajišťujeme financování.
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…co nás čeká

Stejně jako v posledním čtvrtletí roku 2022, 
počítáme i v prvním čtvrtletí tohoto roku  
s rozsáhlými investicemi do OC Rokycanská  

a Park & Shop Haná Olomouc, které budou 
zpočátku roku možná nepatrně brzdit 

výkonnost fondu. Nicméně umožní nám 
významně zvýšit dlouhodobě inkasované 
nájemné. Na normální výkon by se fond měl 

dostat v průběhu května a celkově počítáme  
za letošek s podobným výnosem jako loni.

Co se týče celkových hodnot nemovitostí  

v portfoliu, předpokládáme jejich absolutní výši 
opět na nezměněné úrovni. Nicméně dojde  

k relativně velkému zvýšení nájmu vlivem 
inflace. Proti tomu, ale zároveň dojde k navýšení 
tzv. yieldů (výnosové míry). Celkový efekt tedy 

zachová absolutní hodnoty nemovitostí stejné, 
relativní hodnoty však poklesnou. To bude mít 

dlouhodobě za následek vyšší výnos portfolia.

6,41%
výnos v CZK třídě

4,65%
výnos v EUR třídě

za rok 2022 (spuštění duben 2022)za rok 2022

206.000 m2
velikost ploch
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Portfolio fondu

Retail

Složení portfolia dle 

pronajímatelné plochy

28 %
Office

31 %

Industrial

41 %
Industrial

20 %

Retail

Složení portfolia dle 


příjmů z nemovitosti

25 %
Office

55 %

Hodnota vlastního kapitálu (NAV)


Hodnota nemovitostí celkem


Roční příjem z nájmů


LTV


Průměrná obsazenost


Wault (průměrná doba nájmu)


Podíl nemovitostní složky z aktiv


Podíl likvidní složky z aktiv


Počet nemovitostí

5 950 000 000 Kč


8 200 000 000 Kč


517 000 000 Kč


45,00 %


99,00 %


4,7


77,00 %


23,00 %
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Naši nájemníci

3M, PwC, CitySpace, CCC Group, Electrolux, Tesco, H&M, 

New Yorker, C&A, RESERVED, Mc Donalds, CitiBank, DHL, 

Porsche, GE International, NNIT, Fortinet, Möbelix, Siko, 

OKAY nábytek, Koberce BRENO, Jysk nebo Elektro World,


Stadler, Lukoil Accounting, Finance Europe, zdravotní 

pojišťovna VZP, Sportisimo, Decathlon, drogerie DM, Sinsay 

nebo Super ZOO




Od podzimu 2022 se nám podařilo v našich projektech 

uzavřít nové smlouvy s pěti nájemníky, mezi kterými je 

významný sportovní řetězec a také vedoucí síť lékáren v ČR. 

Dále se podařilo prodloužit smlouvy se sedmi významnými 

nájemci.
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OC Rokycanská v Plzni získala 
první místo v kategorii 
obchodních center.

O prvenství pro plzeňský projekt rozhodla 
porota na základě celkové rekonstrukce, 
která i díky radikální změně fasády 

posunula projekt z běžného sousedského 
nákupního centra na budovu esteticky 

pozvedávající lokalitu, v níž se nachází.

Na planetě nám záleží

Fond Trigea si uvědomuje závazek vůči 
společnosti a životnímu prostředí. Četnými 

aktivitami se snažíme přispívat k dlouhodobé 
udržitelnosti.

Pro zajištění nejvyššího standardu mají naše 

budovy certifikace LEED nebo BREEAM. 
Naspříklad naše největší budova MidPoint 71 
obsahuje řešení pro úsporu energií  

a dosahuje hodnoty „Excellent“ certifikace 
BREEAM.


