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Praha, 3.prosince 2012 

 

BEMETT a.s. dokon čil fúzi p ěti svých spole čností do podílového fondu 
 

Developerská spole čnost BEMETT a.s. založila uzav řený investi ční fond, do kterého k 30.11.2012 
převedla p ět svých spole čností. Cílem je zjednodušení vlastnické struktury a  zvýšení 
bezpečnosti investic. „Investi ční fond je akciovou spole čností pod kontrolou České národní 
banky, což je v sou časnosti nejpr ůhledn ější a nejbezpe čnější právnická forma,“ uvedl generální 
ředitel BEMETT a.s. Mgr. Petr Vaclavík s tím, že na této fúzi pracovali právníci BEMETTu už od 
začátku roku 2012. 
 
Nově vzniklá společnost BEMETT nemovitostní uzav řený investi ční fond, a.s.  slučuje těchto pět 

zanikajících investičních společností: 

BEMETT Jesenice s.r.o.  IČ:284 91 157  

BEMETT Jinočany s.r.o.  IČ:282 19 562  

BEMETT Křehlíkova s.r.o. IČ:248 10 771  

BEMETT Slatina s.r.o. IČ:290 11 809  

BEMETT Spv s.r.o.   IČ:282 06 665  

Zároveň přebírá jejich veškerá práva a závazky. 

 

 

Developerská společnost BEMETT a.s. se zaměřuje hlavně na výstavbu levných „startovacích“ bytů a 
domů. Na tuzemském trhu působí už od roku 2000. Za tu dobu postavila už 1350 bytových jednotek v 
pražském a brněnském regionu a také na horách. V současnosti staví byty v Jesenici a Jinočanech u 
Prahy a také v Brně.  
 

 

Více informací o developerské společnosti BEMETT a.s. naleznete na www.vasebyty.cz a www.bydlenibrno.cz. 
Fotobanka pro novináře je volně k dispozici na adrese  www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 
 
Kontakt pro média: 
Jan Koubík , marketing manager 
BEMETT, a.s. 
T: 257 289 310, M: 731 156 559, E: koubik@vasebyty.cz 


