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Alior Bank konsoliduje swoją centralę i przedłuża umowę najmu  
w Łopuszańska Business Park w Warszawie 

 
Alior Bank, jeden z najlepiej rozpoznawalnych polskich banków, przedłużył umowę najmu oraz 
powiększył swoje warszawskie biuro do 13 600 mkw. w kompleksie Łopuszańska Business Park 
należącym do Starwood Capital Group. Przy transakcji doradzał zespół składający się z ekspertów 
działu powierzchni biurowych Cushman & Wakefield. Podpisana umowa najmu jest największą 
transakcją poza centrum Warszawy od 1 kwartału 2015 r. 
 
Kompleks Łopuszańska Business Park składa się z dwóch 6-kondygnacyjnych budynków, które oferują łącznie 
16 800 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Obiekt mieści się na warszawskich Włochach w pobliżu 
skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ulicy Łopuszańskiej – głównych dróg wyjazdowych z Warszawy. Kompleks 
posiada certyfikat BREEAM. 
 
Alior Bank SA jest jedynym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce działającym zarówno 
na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Spółka łączy zasady tradycyjnej bankowości z 
innowacyjnymi rozwiązaniami, a jej nowatorskie produkty, efektywność działania i usługi wyznaczają nowe 
kierunki rozwoju polskiego sektora bankowego. Akcje spółki wchodzą w skład indeksu WIG20 na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
- Od ponad trzech lat wynajmujemy powierzchnie biurowe w kompleksie Łopuszańska Business Park. 
Wierzymy, że decyzja o konsolidacji naszych warszawskich zasobów i Centrali właśnie w tej lokalizacji jest 
rozwiązaniem optymalnym, usprawniającym komunikację i zwiększającym efektywność operacyjną. Na 
decyzję o pozostaniu w kompleksie miały również wpływ korzystne warunki najmu, dostępność  powierzchni 
oraz elastyczność ze strony właściciela w zakresie aranżacji. Naszym głównym priorytetem było zapewnienie 
pracownikom komfortowego środowiska pracy w optymalnej lokalizacji i czasie – powiedziała Kamila 
Skibińska, Dyrektor Departamentu Logistyki w Alior Bank SA. 
 
- Pierwsze półrocze obfitowało w bardzo duże transakcje na rynku biurowym, a przy największych z nich 
doradzał nasz zespół. Dzięki pełnemu zaufaniu ze strony naszych klientów, jesteśmy w stanie kreować 
niestandardowe transakcje, zapewniające spektakularne rezultaty. Cele biznesowe Alior Bank były niezwykle 
ambitne, natomiast doskonała współpraca z zaangażowanym zespołem projektowym klienta pozwolił na 
terminowe zrealizowaniu projektu na doskonałych warunkach finansowych. Dzięki zaufaniu naszych klientów, 
z którymi i dla których realizujemy z sukcesem kolejne projekty po podsumowaniu pierwszego półrocza 
bieżącego roku C&W jest liderem w kategorii wolumenu powierzchni, przy której wynajęciu doradzaliśmy – 
mówią Krzysztof Misiak, Partner oraz Piotr Capiga, Starszy Negocjator w dziale powierzchni biurowych, 
Cushman & Wakefield. 
 
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 
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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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