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Investiční skupiny Nordic Investors a DRFG dokončily 
v těchto dnech dvojici transakcí s valuací  
tři čtvrtě miliardy korun týkajících se real estate 
a telekomunikací  
 
 
Společnost DRFG Real Estate přebírá od finanční skupiny Nordic 
Investors nákupní a společenské centrum Géčko v Liberci. Po úspěšné 
stabilizaci a rozvoji OSCL Géčko se skupina Nordic Investors rozhodla 
nabídnout centrum v neveřejné soutěži k prodeji. 
 

„Povedlo se nám z původně distresového aktiva udělat fungující a prosperující centrum. 

Géčko pod naším vedením dosáhlo rekordní návštěvnosti za celou dobu své existence. 

Logicky jsme ho nabídli k prodeji někomu, kdo se soustředí na dlouhodobé vlastnictví 

retailových nemovitostí,“ říká Jan Petřík, partner Nordic Investors.  

„Velmi si vážíme práce, kterou odvedli manažeři Nordic Investors – Géčko v Liberci je pro 

nás jasnou volbou, jež perfektně zapadá do našich nemovitostních investic, kde už 

spravujeme majetek s hodnotou 3 miliardy korun,“ dodává Josef Musil, akviziční ředitel 

DRFG Real Estate. 

Obchodní centrum Géčko v Liberci na 10 000 metrech čtverečních nabízí zhruba čtyřicítku 

obchodů, mezi něž patří například Adidas, Bambule, C&A, CCC, DM drogerie, Electro World, 

Fann Parfumerie, FOKUS Optik, Husky, Gate, Karcher, KiK, Klenoty Aurum, Tchibo a mnoho 

dalších. Obchodní centrum napřímo sousedí s hypermarketem Globus. V blízké budoucnosti se 

centrum rozšíří o dalších 1 000 metrů čtverečních. 

  



 

Společnost Nordic Telecom patřící do finanční skupiny Nordic Investors 
vstupuje 50% podílem do společností Suntel Net, spadající do skupiny 
DRFG, která je jedním z největších poskytovatelů internetu na Moravě.  

Nordic Investors přinese do projektu bezdrátovou technologii LTE „Fiber Like Experience“ 

v pásmu 3,7 GHz, která doručí stejnou kvalitu jako optická síť, Suntel Net zase znalost trhu 

a zkušenost s integrací malých a středně velkých poskytovatelů internetových služeb. Díky 

tomuto spojení se zákazníci mohou těšit na velice kvalitní službu, která dosud nemá v daném 

segmentu obdoby.  

„Vstupem do Suntel Netu naplňujeme dlouhodobou strategii být aktivním hráčem na 

rezidentním telekomunikačním trhu,“ říká Libor Dočkálek, generální ředitel společnosti 

Nordic Telecom.  

Společnost Suntel Net sdružuje lokální poskytovatele internetového připojení a poskytuje 

služby do více než 41 tisíců domácností a firem. „Tímto spojením jsme schopni naplnit naše 

strategické cíle v akvizici nových zákazníků, kterým zajistíme telekomunikační služby 

nejvyšší možné kvality,“ vysvětluje Michal Rákoci, generální ředitel Suntel Netu.  

Společným cílem je růst a zkvalitňování služeb pro více než 150 tisíc zákazníků, které hodlá 

Suntel Net obsluhovat do dvou let. Stejně tak dojde k propojeni týmů obou společností 

a výraznému kapitálovému posílení.  

 

 

 

Kontakty pro média: 

 

Nordic Investors 

Michal Uryč 

T +420 603 939 285 

michal.uryc@taktiq.com 

DRFG 

Jan Sedláček 

T +420 775 426 256 

sedlacek@ewingpr.cz 
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NORDIC INVESTORS je finanční skupina založená advokáty Tomášem Otrubou a Janem Petříkem v dubnu 
2015. Působí v regionu střední Evropy.  
 
Skupina se soustředí na projekty z oboru nemovitostí a informačních technologií. Kromě klasických investičních 
projektů se zaměřuje na tzv. distressed assets. Jde o projekty, které mají problém s financováním nebo například s 
vypořádání vztahů mezi akcionáři. Právě v této oblasti využívá Nordic Investors zkušenosti zakládajících partnerů, 
kteří dlouhé roky působili v právnickém sektoru.  
 
Mezi její projekty patří realitní projekt Nové Vajnory, jeden z největších realitních projektů v Bratislavě. Mezi 
technologické projekty se řadí Nordic Telecom, čtvrtý telekomunikační operátor, v oblasti eHealth je to společnost 
ZDRAVEL a společnost Provisio.  
 
Celkový objem projektů, na kterých pracují, se pohybuje ve vyšších desítkách milionů eur. 
www.nordic-investors.com 
 
 

DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011 Davidem Rusňákem. Řídí se investiční filozofií založenou 
na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumí, v lokalitách, které jsou jí kulturně i geograficky 
blízké, a v projektech, kde může získat významný rozhodovací podíl.  

DRFG se zaměřuje především na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Dle předběžných 
konsolidovaných výsledků byl v roce 2017 objem investic 1,6 mld. Kč, objem aktiv dosáhl 4 mld. Kč a výnosy 
překonaly hranici 2 mld. Kč.  

Vedle byznysu se skupina DRFG aktivně angažuje také v oblasti podpory kulturních, sociálních a sportovních 
projektů. Je například hlavním partnerem Komety Brno a spravuje Nadaci DRFG. Více informací o skupině na 
www.drfg.cz  
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