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Development Director w CPI Property Group
CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, utworzył w polskim oddziale
nowe stanowisko – Development Director, które od czerwca 2022 r. objął Mikołaj Płonka.
Zadaniem Działu Development pod kierownictwem Mikołaja Płonki będzie rozwój portfela CPIPG
w Polsce przez aktywne zaangażowanie w proces realizacji inwestycji. Aktualnie firma już pracuje
nad kilkoma projektami.
Mikołaj Płonka posiada ponad 17-letnie interdyscyplinarne doświadczenie z zakresu realizacji
i prowadzenia dużych inwestycji nieruchomościowych. W ciągu swojej kariery zawodowej pracował
na wszystkich etapach – od zakupu działki, przez planowanie, rozwój, marketing, budowę aż po
wsparcie wynajmu. Zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 1 miliard PLN. Ostatnich 5 lat
spędził w Yareal Polska, gdzie kompleksowo odpowiadał za wiodącą inwestycję o wielkości ponad
75 tys. mkw. Wcześniej, przez 9 lat, jako Project Manager, operujący z ramienia inwestora i
dewelopera, związany był z Ghelamco Polska. Doświadczenie w zakresie developmentu i project
managementu zdobywał również w SECO Technical Control Bureau for Construction, uczestnicząc
w rozwoju polskiego oddziału firmy. Z wykształcenia. magister inżynier Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu Project Management
Szkoły Głównej Handlowej.
„Uważnie przyglądamy rynkowi nieruchomości komercyjnych i dostrzegamy jego rosnący potencjał
– zarówno dla inwestorów jak i deweloperów. Jako aktywny inwestor oraz zarządca, szukamy
nowych dróg rozwoju, które pozwolą nam na większą dywersyfikację przychodów i ciągły wzrost
wartości portfela nieruchomości, a co za tym idzie – wzmocnienie pozycji na polskim rynku.
Podjęliśmy zatem decyzję o rozwijaniu działu Development. Zaprezentowane przez Mikołaja
doświadczenie zawodowe oraz standardy pracy, doskonale wpisują się w naszą strategię
zarządzania i powiększania aktywów” – komentuje Barbara Topolska, Country Manager Poland,
CPI Property Group.
CPIPG jest liderem na warszawskim rynku nieruchomości biurowych pod względem GLA. W swoim
portfolio posiada aktualnie 14 biurowców o łącznej powierzchni przekraczającej 316 tys. mkw, We
wszystkich wprowadzony został autorski model właścicielskiego zarządzania.
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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.
CPIPG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie.
Siedziba CPIPG 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 24 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

