Com o objetivo de criar valor agregado e oferecer soluções inovadoras, a Deutsche Immobilien Holding AG, empresa cotada na bolsa,
atua em nível nacional no segmento de incorporação imobiliária. Compreende os setores de desenvolvimento, fundos de investimento e
asset management.
Parceiros para projetos imobiliários
As empresas e as participações no setor de desenvolvimento criam soluções inovadoras para projetos diferenciados e os executam com
sucesso. A meta é o desenvolvimento e a realização de complexos projetos de obras comerciais e residenciais. Acompanhamos projetos
imobiliários em todas as fases, desde o planejamento até a entrega da obra. Também nos encarregamos da estruturação e
comercialização destes empreendimentos. Somos, portanto, a empresa competente para todos aqueles que procuram parceiros para
projetos imobiliários ou que tenham a oferecer uma área com potencial de desenvolvimento. Joint ventures ou holdings com
especialistas conhecedores do mercado local de imóveis permitem um crescimento ainda maior e possibilitam a integração de know how
regional.
Possibilidades diversas de investimento
No segmento de fundos de investimento, iniciamos, colocamos no mercado e gerenciamos com sucesso fundos de investimento com
possibilidades de aplicações vantajosas para investidores privados e institucionais. Fundos abertos são lançados no mercado, muitas
vezes com exclusividade, através de parceiros comerciais de longa data. Esses são principalmente bancos de grande porte e bancos
privados da Alemanha. Nossas alternativas de participação podem ser também estruturadas através de private placement. Como fundos
fechados são oferecidos imóveis, aeronaves, navios e produções cinematográficas. Também fazem parte dos nossos produtos,
investimentos em funds of funds com um mix de valor real, ao qual pertencem imóveis no exterior e privite equity.
Gestão imobiliária completa
Nossas empresas, que supervisionam e administram imóveis comerciais e complexos residenciais, representam o setor de asset
management. Como um gestor imobiliário completo, possuímos representações distribuídas nacionalmente que contam com equipes de
profissionais experientes. Assim estamos sempre próximos aos imóveis. Um pacote completo de gestão imobiliária das questões
financeiras, infraestruturais e técnicas são a base para a satisfação dos nossos clientes.

