
NOTE OF EDITOR

CPI Property Group (CPI PG) jest  wiodącą firmą w sektorze nieruchomości  komercyjnych i
hotelowych  w Europie  Środkowo-Wschodniej  i  Niemczech,  koncentruje  swoją  działalność  na
długoterminowych inwestycjach i  wynajmie nieruchomości.  Należy  do wąskiego grona firm w
regionie  posiadających  rating  inwestycyjny.  Moody’s  przyznał  spółce  rating  Baa2,  a
Standard&Poor’s: BBB.

CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni
biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości
biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje aktywami o łącznej wartości
ponad 7,9 miliarda euro.

W  Polsce  CPI  Property  Group  działa  od  2013  roku.  Jest  właścicielem i  aktywnie  zarządza
osiemnastoma  nieruchomościami  z  sektora  biurowego,  handlowego  i  hotelowego.  Inwestycje
spółki  są  zlokalizowane  w  Warszawie,  Elblągu,  Zamościu,  Tarnowie,  Radomiu  i  Zgorzelcu.
Spółka  planuje  dalsze  zaangażowanie  na  polskim  rynku  poprzez  zakup  i  inwestowanie  w
wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.

CPI Property Group (CPI PG)  is a leader in commercial and hotel real estate in Central and
Eastern Europe and in Germany, focusing their operations on long-term investments and real
estate letting. It is one of a small group of companies in the region awarded an investment rating.
Moody’s awarded it Baa2 rating while Standard&Poor’s a BBB rating. 

CPI PG is the largest owner of commercial spaces in the Czech Republic and office spaces in
Berlin.  CPI  PG  is  based  in  Luxemburg,  and  its  shares  are  quoted  on  the  Frankfurt  Stock
Exchange. The Group operates in the sector of office, retail, residential, and hotel real estate, and
owns assets of a total value of more than EUR 7.9bn.

In Poland,  CPI Property Group has been present since 2013. It  owns and actively manages
eighteen  real  estate  assets  in  the  office,  retail,  and  hotel  sector.  The  company’s  current
investment projects are located in Warsaw, Elbląg, Zamość, Tarnów, Radom, and Zgorzelec. The
Company is  planning to  increase their  involvement  on the Polish market  by purchasing and
investments in selected office properties in top locations of Warsaw.
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