informacja prasowa

Warszawa, 21 września 2020

CPIPG zarządza Concept Tower
CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przejmuje zarządzanie
w nowo przejętym biurowcu Concept Tower.
CPIPG, kilka tygodni po zakupie Concept Tower, przejmuje zarządzanie w biurowcu. W ten sposób
kontynuuje realizację jednego ze swoich kluczowych celów na ten rok, jakim jest samodzielne
zarządzanie w budynkach należących do portfolio firmy.
15-piętrowy Concept Tower dysponuje 9000 mkw. powierzchni biurowej klasy A+. Oddany do
użytku w 2012r., biurowiec charakteryzuje się elegancką szklaną elewacją oraz wysokim
standardem wykończenia. Concept Tower zlokalizowany jest na bliskiej Woli, w otoczeniu licznych
punktów handlowo-usługowych. Bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna, w tym bliskość drugiej
linii metra, pozwala na szybki dojazd z centrum Warszawy oraz pozostałych dzielnic. Budynek
posiada certyfikat Leed na poziomie Gold.
„Przechodząc na właścicielski model zarządzania w nowych biurowcach z portfela CPIPG,
konsekwentnie wprowadzamy w nich sprawdzone wcześniej, w innych naszych nieruchomościach
biurowych, standardy i procedury. W Concept Tower będziemy mogli praktycznie od początku
implementować optymalne rozwiązania oraz błyskawicznie reagować we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania budynku, co na pewno przełoży się na komfort pracy i bezpieczeństwo najemców.”
– komentuje Marcin Mędrzycki, P.O. Head of Asset Management w CPIPG Polska.
Obecnie CPIPG posiada portfolio 14 budynków biurowych o łącznej powierzchni 314 000 mkw.
Tym samym CPIPG jest właścicielem największego pod względem GLA portfela nieruchomości
biurowych w Warszawie.
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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 9,1 miliarda euro.
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza dwudziestoma czterema
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.
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