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Zdobycie licencji umo¿liwia spóùce Plaza rozpoczêcie budowy Projektu Dream Island, którego 

warto�ã szacowana jest na 1,5 mld EUR 
 
Spóùka Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spóùka"), czoùowy deweloper dziaùaj¹cy na rynkach 

wschodz¹cych, ogùasza dzisiaj, ¿e Konsorcjum utworzone przez akcjonariuszy spóùki Dream 

Island, w której Plaza posiada 30-procentowy udziaù, otrzymaùo w wyniku przeprowadzonego 
przetargu pierwsz¹ przyznan¹ na Wêgrzech licencjê na prowadzenie du¿ego kasyna. Kasyno 

bêdzie czê�ci¹ wartej 1,5 mld EUR inwestycji Dream Island, która ma powstaã w centrum 

Budapesztu. Dream Island bêdzie kompleksem obiektów o ró¿nym przeznaczeniu, w�ród których 

istotn¹ czê�ã stanowiã bêd¹ nieruchomo�ci przeznaczone pod dziaùalno�ã rozrywkow¹. 
 
W skùad Konsorcjum wchodz¹ Plaza, CP Holdings Ltd. � spóùka bêd¹ca czùonkiem grupy spóùek 

kontrolowanych przez Sir Bernarda Schriera oraz wùa�cicielem sieci hoteli Danubius (30-
procentowy udziaù bezpo�redni), MKB Bank � czoùowy wêgierski bank komercyjny, bêd¹cy 

oddziaùem niemieckiego banku Bayerische Landesbank (30-procentowy udziaù po�redni) oraz 

spóùka kontrolowana przez dyrektora zarz¹dzaj¹cego Konsorcjum (10-procentowy udziaù 
bezpo�redni). 
 
Uzyskanie licencji umo¿liwi spóùce Plaza rozpoczêcie budowy wielkiego kompleksu Dream 

Island. W ramach inwestycji, której ù¹czna powierzchnia zabudowy brutto wyniesie ponad 350 000 

m2, powstanie okoùo 3000 pokoi hotelowych w kilku hotelach ró¿nych kategorii, oraz okoùo 1000 

apartamentów wypoczynkowych, centrum konferencyjne na 3500 osób, opera z miejscami dla 

3500 widzów, teatr mog¹cy pomie�ciã 1500 widzów, przystañ z miejscami do kotwiczenia dla 300 

statków, centrum handlowo-rozrywkowe z alej¹ wybitnych kreatorów mody, muzeum kultury 

rzymskiej, parking na okoùo 5500 samochodów oraz kasyno o powierzchni 40 000 m2. Kompleks 

poùo¿ony bêdzie na poùudniowym krañcu wyspy Obuda na Dunaju, w centrum Budapesztu.  
 
Plaza i jej partnerzy w ramach Konsorcjum uzyskali wyù¹czn¹ licencjê na prowadzenie kasyna na 

okres 20 lat licz¹c od daty jego otwarcia, z mo¿liwo�ci¹ przedùu¿enia na kolejne 10 lat. W okresie 

obowi¹zywania licencji rz¹d wêgierski nie przyzna ¿adnych innych licencji na prowadzenie 
du¿ych kasyn w rejonie Budapesztu. W kasynie dostêpnych bêdzie ponad 200 stoùów do gier oraz 

ponad 4000 automatów do gier. Oczekuje siê, ¿e bêdzie to najwiêkszy i najbardziej presti¿owy 

obiekt tego typu w caùej Europie. 
 
Komentarz Rana Shtarkmana, Prezesa i Dyrektora Generalnego Plaza Centers N.V.: 
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"W ramach tej du¿ej inwestycji, realizowanej w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, powstanie jedno z 

czoùowych centrów rekreacyjno-rozrywkowych, które bêdzie przyci¹gaã turystów z caùej Europy 
kontynentalnej a tak¿e z innych kontynentów. W przeciwieñstwie do reszty �wiata, Europa nigdy 

nie miaùa dostêpu do du¿ych centrów rozrywki, w których hazard odgrywa dominuj¹c¹ rolê, takich 

jak Las Vegas czy Makau. Po zakoñczeniu budowy Dream Island zmieni tê sytuacjê. Stanie siê 

centrum gier hazardowych dostêpnym dla 350 milionów osób mieszkaj¹cych w odlegùo�ci dwóch 

godzin lotu samolotem od Budapesztu. Chêtnym oszczêdzimy lotów transatlantyckich i 

umo¿liwimy dostêp do zabawy, relaksu i kasyn w najwiêkszym tego rodzaju kompleksie w 
Europie. Razem z naszymi partnerami bêdziemy pracowaã nad tym, aby jako�ã oferowanej 

rozrywki zarówno, je�li chodzi o artystów rezydentów jak równie¿ goszcz¹cych prominentów 

estrady byùa najwy¿szej jako�ci. 
 
"Uzyskanie licencji stanowi dla spóùki Plaza olbrzymi krok w przód. Oznacza, ¿e mo¿emy 

rozpocz¹ã realizacjê wartej 1,5 mld EUR inwestycji Dream Island w centrum Budapesztu, która 

bêdzie najwiêkszym przedsiêwziêciem w historii Spóùki." 
 
"Dream Island jest tak¿e wyraênym przykùadem ambicji naszej Spóùki, aby wykorzystuj¹c jej 

wyj¹tkowe osi¹gniêcia oraz szerokie do�wiadczenie i umiejêtno�ci kierownictwa, podejmowaã siê 

realizacji du¿ych kompleksów biznesowych i rekreacyjnych. Wspomniane elementy, w poù¹czeniu 

ze specjalistyczn¹ wiedz¹ bardzo do�wiadczonych partnerów Spóùki, pozwalaj¹ uzyskaã pewno�ã, 

¿e jeste�my dobrze przygotowani do realizacji tego znacz¹cego przedsiêwziêcia. Konsorcjum 

zapewni peùn¹ obsùugê inwestycji w zakresie zarz¹dzania przedsiêwziêciem oraz pozyska czoùowe 
miêdzynarodowe firmy na operatorów kasyna, hoteli, centrum konferencyjnego oraz instytucji 

kulturalnych." 
 
"Plaza przechodzi do nowej fazy swojego rozwoju, w której postawili�my sobie za cel 

kontynuowaã tworzenie wysokiej warto�ci Spóùki dla akcjonariuszy, poprzez powiêkszanie 

portfela realizowanych inwestycji w Europie Úrodkowej i Wschodniej oraz w Indiach o obiekty o 

ró¿nym przeznaczeniu, takich jak kompleks Casa Radio w Bukareszcie, w ramach którego 

powstanie jedno z najwiêkszych i najbardziej presti¿owych centrów handlowych w Europie 

Úrodkowo-Wschodniej". Takie projekty plasuj¹ Plazê pomiêdzy najlepszymi spóùkami 

prowadz¹cymi wielkie przedsiêwziêcia w Europie kontynentalnej. 
 
Szczegóùowych informacji udzielaj¹: 
 
Plaza 
Mordechay Zisser, Przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów +972 3 6086000 
Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221 
Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105 
 
 
Financial Dynamics  
Stephanie Highett/Laurence Jones +44 20 7831 3113  
 
 
Informacje o Spóùce 
 
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest czoùowym deweloperem dziaùaj¹cym na rynkach 

wschodz¹cych, gdzie Spóùka realizuje przedsiêwziêcia budowy centrów handlowo-rozrywkowych. 
Spóùka koncentruje siê na budowie takich centrów zarówno w stolicach poszczególnych krajów, 



jak i w du¿ych o�rodkach regionalnych; ponadto, w wypadku pojawienia siê atrakcyjnych 

perspektyw rozbudowy, realizuje projekty rozbudowy ju¿ istniej¹cych centrów. Spóùka jest 

notowana na dwóch gieùdach: na rynku gùównym Londyñskiej Gieùdy Papierów Warto�ciowych 

oraz, od 19 paêdziernika 2007 r., na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie (LSE: 

"PLAZ", GPW: "PLZ/PLAZACNTR"). Spóùka Plaza Centers N.V. jest podmiotem po�rednio 

zale¿nym izraelskiej spóùki Elbit Imaging Ltd. ("EI"), której akcje s¹ notowane na Gieùdzie 

Papierów Warto�ciowych w Tel Awiwie oraz na Rynku Globalnym NASDAQ w Stanach 

Zjednoczonych.  
 
Spóùka Plaza Centers jest czùonkiem Grupy Europe Israel kontrolowanej przez jej zaùo¿yciela, 

Mordechaya Zissera. Od ponad 12 lat Grupa zajmuje siê budow¹ nieruchomo�ci na rynkach 
rozwijaj¹cych siê. 
 
Podstawa prawna : art. 36 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w 

sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

warto�ciowych 
 
 
 
 
 
27 May 2008   

 

PLAZA CENTERS N.V.  

 

PLAZA CONSORTIUM AWARDED FIRST EVER MAJOR CASINO LICENCE  

FOR  MEGA EUROPEAN LEISURE AND ENTERTAINMENT RESORT IN HUNGARY  

 

- Winning of licence enables Plaza to commence circa �1.5 billion Dream Island 

Project - 

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

today announces that the Consortium formed by the shareholders of Dream Island, in which 
it holds a 30% stake, has won, via a competitive tender, the first ever major casino licence to 
be awarded in Hungary for its planned circa �1.5 billion entertainment and mixed use Dream 

Island development in central Budapest. 
 
The Consortium comprises Plaza, CP Holdings Ltd., a member of the group of companies 
controlled by Sir Bernard Schrier and the owner of the Danubius group of hotels (30% direct 
interest), MKB Bank, a leading Hungarian commercial bank which is a subsidiary of the 
German Bayerische Landesbank (30% indirect interest), and a company controlled by the 
managing director of the Consortium (10% direct interest).  
 
The granting of this licence will enable Plaza to commence construction of this major mixed 
use project. Totalling over 350,000 sqm of gross built area, the scheme will include 
approximately 3,000 hotel rooms in several hotels of different categories as well as 
approximately 1,000 leisure apartments, a convention centre accommodating 3,500 
delegates, a 1,500 seat opera house, a 3,500 seat multi-purpose theatre, a marina with an 
anchorage for 300 vessels, a shopping and entertainment centre including a prestigious 
�Designer avenue�, a Roman cultural museum, and parking facilities for approximately 5,500 

vehicles, as well as the casino of 40,000 sqm.  It is located on the southern end of Obuda 
Island in the Danube River in central Budapest.  
 



The exclusive casino licence has been granted to Plaza and its Consortium partners for 20 
years from the date of opening of the casino, with a ten year extension option, during which 
time no further major casino licences will be granted by the Hungarian government in the 
area of Budapest. The casino will have over 200 gaming tables and over 4,000 slot 
machines, and is expected to be the largest and most prestigious destination of its kind in 
Europe, where currently no other resort and leisure facility of this magnitude exists. 
 
 
Ran Shtarkman, President and CEO, commented: 

 
�This mega development is in a prime location and will become a leading leisure and 

entertainment resort that will attract visitors from across Continental Europe and overseas.  
Europe, unlike the rest of the world, has never had access to substantial gambling-led 
destinations such as Las Vegas and Macau.  On completion, Dream Island will fill this gap for 
the 350 million people who live within two hours flying time of Budapest, sparing them from 
long continental flight times and enable them to enjoy, relax, gamble and entertain 
themselves in a mega resort of the biggest magnitude in Europe. Alongside our partners, we 
will be evaluating a number of options to ensure that the quality of the entertainment offer, in 
terms of both permanent and visiting artists, is world-class. 
 
�The award of this licence represents a significant milestone for Plaza. It means we can now 

commence our �1.5 billion development programme of Dream Island in the centre of 
Budapest, which will become Plaza�s biggest ever scheme.  
 
�Dream Island is also a clear example of our ambition to capitalise upon Plaza�s excellent 

track record and the significant experience and skills of its executive management team to 
undertake large scale integrated business and leisure developments. These, combined with 
the expertise of our highly experienced partners, ensure we are extremely well positioned to 
deliver this landmark project, with the consortium providing all project management services 
and appointing leading international operators to manage the Casino, hotels, convention hall 
and the cultural centre. 
 
�Plaza is moving to a new phase of its evolution, in which we aim to continue to deliver our 

record of exceptional shareholder value through an expanding portfolio of mixed use projects 
in CEE and India, such as our Casa Radio mixed-use project in Bucharest which will include 
one of the CEE�s largest and most prestigious shopping centres. These developments place 

Plaza among the top European companies executing mega strategic projects in continental 
Europe.� 
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Plaza 

Mordechay Zisser, Chairman 
Ran Shtarkman, President and CEO 
Roy Linden, CFO 
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+36 1 462 7221 
+36 1 462 7105 
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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. 
 
Podstawa prawna: art. 36 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 
roku w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

warto�ciowych 
 


