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Rockcastle kupuje ekskluzywne centrum handlowe w Białymstoku 
 

Firma Rockcastle Global Real Estate nabyła centrum handlowe Alfa Centrum w Białymstoku od Grupy 
JWK za ok. 92 mln euro. W transakcji kupującego reprezentowała firma doradcza Cushman & 

Wakefield, a sprzedającego CBRE. 
 
Alfa Centrum to nowoczesne centrum handlowe, które powstało w 2008 roku w zabytkowych budynkach fabryki  

włókienniczej Eugeniusza Beckera w Białymstoku. Łączna powierzchnia najmu obiektu wynosi 36 000 mkw. 
GLA. Na czterech piętrach znajduje się ponad 150 lokali handlowych i usługowych z najbogatszą w regionie 
ofertą ekskluzywnych polskich i zagranicznych sklepów. Klienci centrum mogą korzystać również z oferty  

rozrywkowo-rekreacyjnej obejmującej ścianę wspinaczkową, siłownię Pure Fitness, nowoczesne kino oraz  
liczne restauracje i kawiarnie. Obecnie Alfa Centrum jest niemal w 100 % skomercjalizowane. 
 

- To kolejna udana transakcja, w której doradzaliśmy firmie Rockcastle w Polsce. Alfa Centrum to jedno z 
najbardziej reprezentatywnych centrów handlowych w regionie – powiedziała Aleksandra Sierocińska, Młodszy 
Konsultant w Dziale Rynków Kapitałowych Cushman &  Wakefield. 

 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest w iodącą na św iecie f irmą św iadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów  w  
podejmow aniu decyzji w pływających na sposób, w  jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają w olny  czas. Dogłębna znajomość rynków 

lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także w ykorzystanie unikalnej platfo rmy 
now oczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inw estorom na optymalizację w artości nieruchomośc i. Cushman & Wakefield należy do 
grupy najw iększych f irm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na św iecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 

najw ażniejszych usług św iadczonych przez f irmę należą pośrednictwo w  w ynajmie pow ierzchni, kompleksow e zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałow ych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców , 
zarządzanie inwestycjami i aktyw ami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inw estycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców , w yceny i doradztwa. W 2017 roku f irma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie sw ojej działalności – od 100 lat pomaga 

klientom w  osiąganiu celów  biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i w ww.cushmanwakefield.com oraz na Tw itterze: @CushWake. 
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