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Cushman & Wakefield przejmuje w zarządzanie blisko pół miliona m kw. 

nieruchomości z portfela Deka Immobilien w Polsce 
 
W czerwcu br. międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przejęła w zarządzanie 
18 nieruchomości komercyjnych należących do niemieckiego Deka Immobilien w Polsce o łącznej 
powierzchni 473 363 m kw. 
 
Firma Cushman & Wakefield będzie zarządzała portfelem nieruchomości składającym się z 12 budynków 
biurowych (197 508 m kw.): w Gdańsku (Waterside), Warszawie (Atrium Garden, Atrium One, Dom Alfa, Dom 
Beta, Grzybowska Park, Helion, IBC, Luminar Office Building, Mokotowska Square i North Gate) i we 
Wrocławiu (Bema Plaza), trzech magazynów (187 792 m kw.) w Bieruniu (MLP Bieruń), Szczecinie (Tesco 
Distribution Center) i Tychach (MLP Tychy), dwóch hoteli (62 093 m kw.) w Warszawie (Intercontinental Hotel) 
i Krakowie (Andel's Hotel) oraz jednego obiektu biurowo-hotelowego (25 970 m kw.) w Poznaniu (Andersia 
Tower/Office). 
 
- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy świadczyć kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami na rzecz 
firmy Deka Immobilien w Polsce i dołączyć do naszych kolegów w Holandii, Luksemburgu i Portugalii. 
Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z firmą Deka oraz najemcami obiektów wchodzących w skład 
jej imponującego portfela nieruchomości - mówi Christopher Rasiewicz, Partner, Dyrektor działu zarządzania 
nieruchomościami w firmie Cushman & Wakefield w Polsce. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com   
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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