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Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spóùka"), czoùowy deweloper dziaùaj¹cy na rynkach wschodz¹cych, ogùosiù 

w dniu dzisiejszym nabycie dziaùki o powierzchni 31 000 m2 w rumuñskim mie�cie Targu Mures, 

przeznaczonej pod budowê znacznej wielko�ci centrum handlowo-rozrywkowego. 
 
Nowoczesne centrum, wzorowane na zachodnich obiektach tego typu, dysponowaã bêdzie powierzchni¹ 

najmu równ¹ 32 000 m2, z liczb¹ lokali handlowych przekraczaj¹c¹ 120, powierzchni¹ biurow¹ równ¹ 2600 

m2 oraz 1000 miejsc parkingowych. Planowana inwestycja posiada doskonaù¹ lokalizacjê w pobli¿u centrum 

miasta i niedaleko drogi gùównej, ù¹cz¹cej Targu Mures z s¹siaduj¹cymi miejscowo�ciami Cluj Napoca i Alba 

Iulia. 
 
Przewidywany koszt budowy centrum wynosi ok. 75 mln EUR. Prace budowlane powinny siê rozpocz¹ã pod 

koniec 2008 r., a planowany termin oddania obiektu do u¿ytku to koniec 2010 r. 
 
Miasto Targu Mures, licz¹ce 160 tys. mieszkañców, le¿y w �rodkowo-póùnocnej czê�ci Rumunii, 280 km na 

póùnocny zachód od Bukaresztu. Jest to obszar silnie rozwiniêty gospodarczo, który ju¿ w przeszùo�ci staù 

siê przemysùowym centrum regionu. 
 
Na nowo zakupionym terenie Plaza zrealizuje swoje siódme przedsiêwziêcie budowlane w Rumunii od 

czasu nabycia pierwszego projektu w listopadzie 2006 r. Pozostaùe przedsiêwziêcia Spóùki w Rumunii 

obejmuj¹ nieruchomo�ci w Slatinie, Iasi, Timisoarze, Miercurea Ciuc, Honedoarze oraz � szczególnie godny 

podkre�lenia � presti¿owy kompleks Casa Radio zlokalizowany w samym sercu Bukaresztu, o powierzchni 
zabudowy przekraczaj¹cej 500 000 m2, na któr¹ skùadaj¹ siê powierzchnie handlowe, rekreacyjne, biurowe i 

konferencyjne. W sumie Plaza buduje obecnie na terenie caùego kraju ponad 750 000 m2 powierzchni 

handlowych i rozrywkowych, które maj¹ zostaã oddane do u¿ytku w latach 2008-2012. 
 
Komentarz Rana Shtarkmana, Prezesa i Dyrektora Generalnego Plaza Centers N.V. na temat transakcji:  
 
Bior¹c pod uwagê, ¿e w promieniu 30 km od planowanego miejsca inwestycji w Targu Mures znajduje siê 

obszar zamieszkiwany przez 580 000 osób, uwa¿amy nasz projekt za doskonaù¹ okazjê, by zaoferowaã 

dostêp do nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego klientom, którzy wcze�niej nie mieli okazji 

korzystaã z obiektów handlowych równie wysokiej jako�ci.  
 
Dostrzegamy niezmiennie du¿y popyt na tego rodzaju przedsiêwziêcie inwestycyjne w Rumunii, ze strony 

zarówno najemców jak i klientów sklepów, i nadal poszukujemy nowych mo¿liwo�ci inwestycyjnych w 

regionie, ale tak¿e na pozostaùych rynkach docelowych Spóùki.  
 
 
Dalsze informacje mo¿na uzyskaã od nastêpuj¹cych osób: 
 
Plaza  
Ran Shtarkman +36 1 462 7221 
Roy Linden +36 1 462 7105  
 
 
Financial Dynamics  
 
Stephanie Highett/Laurence Jones +44 20 7831 3113 
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Dodatkowe informacje o Spóùce: 
 
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiod¹cym deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych 
na rynkach rozwijaj¹cych siê. Spóùka koncentruje siê na budowie nowych centrów oraz � w przypadku 
stwierdzenia znacz¹cego potencjaùu wynikaj¹cego z przebudowy � dokonuje przebudowy istniej¹cych 

centrów zarówno w stolicach, jak i w du¿ych o�rodkach regionalnych. Spóùka notowana jest na Tablicy 

Gùównej Londyñskiej Gieùdy Papierów Warto�ciowych oraz od 19 paêdziernika 2007 na Warszawskiej 

Gieùdzie Papierów Warto�ciowych (LSE : "PLAZ", WSE: "PLZ/PLAZACNTR"). Plaza Centers N.V. jest 
po�redni¹ wùasno�ci¹ Elbit Imaging Ltd. ("EI"), izraelskiej spóùki publicznej, której akcje notowane s¹ na 

Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Tel Awiwie (Izrael) i na NASDAQ Global Market w Stanach 

Zjednoczonych. 
 
Plaza Centers nale¿y do grupy spóùek Europe Israel, kontrolowanej przez zaùo¿yciela, pana Mordechaja 

Zissera. Spóùka realizuje budowê nieruchomo�ci na rynkach rozwijaj¹cych siê od ponad 12 lat . 
 
 
 
Podstawa prawna: 
par. 36 rozporz¹dzenia z Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 March 2008  

 

PLAZA CENTERS ACQUIRES ITS SEVENTH PROJECT IN ROMANIA 

 

Plaza Centers N.V. (�Plaza� or the �Company�), a leading emerging markets property developer, today 

announces that it has acquired a 31,000 sqm site in Targu Mures, Romania, to develop a significant 
shopping and entertainment centre. 
 
The modern, western style centre will have 32,000 sqm of lettable retail space, comprising more than 
120 units. The site will also include 2,600 sqm of office space and 1,000 car parking spaces. The 
proposed development is ideally located near to the city centre, close to the main road that links to the 
neighbouring towns of Cluj Napoca and Alba Iulia. 
 
The development project is expected to cost approximately EUR 75 million. Construction is expected 
to start in late 2008 with a completion target of the end of 2010. 
 
The city of Targu Mures is located in North Central Romania, 280 km north west of Bucharest. The city 
has a population of 160,000 people and benefits from a strong local economy, with a history as the 
industrial centre of the region. 
 
This acquisition represents Plaza�s seventh development scheme in Romania since it acquired its first 
project in November 2006. The Company�s other schemes in Romania include its developments at 
Slatina, Iasi, Timisoara, Miercurea Ciuc, Honedoara and, most significantly, its landmark Casa Radio 
scheme in the heart of Bucharest, which comprises more than 500,000 sqm of built area including 
shopping, leisure, office and conference facilities. In total, Plaza is now in the process of developing 
over 750,000 sqm of retail and leisure space across the country, with anticipated completion dates 
ranging from 2008 to 2012. 
 
Commenting on the deal, Ran Shtarkman, President and CEO, Plaza Centers N.V. said:  
 
�With a catchment area of 580,000 people within a 30 km radius of this planned project in Targu 
Mures, we see this as an excellent opportunity to offer a new shopping and entertainment experience 
for people who previously have not had access to such high quality facilities.  
 
�We continue to see strong demand from both tenants and shoppers for this type of project in 
Romania and we continue to look for further opportunities in the area and across the rest of our target 
markets.� 

 

Ends 

 

 

For further details please contact: 
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Roy Linden  
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+44 20 7831 3113 

 

 

Notes to Editors 

 
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) is a leading emerging markets developer of shopping and 
entertainment centres.  It focuses on constructing new centres and, where there is significant 
redevelopment potential, redeveloping existing centres in both capital cities and important regional 
centres. The Company is dual listed on the Main Board of the London Stock Exchange and, as of 19 
October 2007, the Warsaw Stock Exchange (LSE:�PLAZ�, WSE: �PLZ/PLAZACNTR�). Plaza Centers 



N.V.  is an indirect subsidiary of Elbit Imaging Ltd. (�EI�), an Israeli public company whose shares are 
traded on both the Tel Aviv Stock Exchange in Israel and the NASDAQ Global Market in the United 
States.  

 
Plaza Centers is a member of the Europe Israel Group of companies which is controlled by its founder, 
Mr Mordechay Zisser.  It has been active in real estate development in emerging markets for over 12 
years. 
 

 

 


