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Cushman & Wakefield z największym udziałem w rynku w Polsce 
 

W 2017 roku międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield sfinalizowała transakcje, które w 
Polsce stanowiły ponad 50% ogólnego wolumenu inwestycyjnego. 
 
W Polsce firma Cushman & Wakefield przeprowadziła transakcje opiewające na blisko 2,5 mld euro, czyli 52% 
łącznego wolumenu inwestycyjnego. Największą transakcją, w której uczestniczył Cushman & Wakefield na 
polskim rynku w ubiegłym roku, był zakup wrocławskiego centrum handlowego Magnolia Park. Wartość 
inwestycji wyniosła prawie 380 mln euro. Powierzchnia centrum to ok. 100 tys. mkw., co czyni je jedną z 
największych destynacji handlowych w regionie. W Magnolii Park znajduje się 241 sklepów, a obiekt rocznie 
odwiedza blisko 11 mln klientów. 
 
Na rynku powierzchni magazynowych Cushman & Wakefield pośredniczył w sfinalizowaniu przejęcia firmy 
Logicor przez China Investment Corporation (CIC). Logicor to jedna z wiodących w Europie firm 
nieruchomościowych w sektorze nowoczesnych obiektów logistyczno-dystrybucyjnych. W Polsce posiada 28 
magazynów o łącznej powierzchni 900 tys. m kw. 
 
- Ubiegły rok obfitował w transakcje na rynku inwestycyjnym, a firma Cushman & Wakefield pośredniczyła przy 
największych z nich, co ma swoje odzwierciedlenie w wyniku rocznym i pierwszym miejscu w zestawieniu. 
Mam przyjemność kierowania najlepszym w Europie Środkowej zespołem doradców specjalizujących się w 
rynkach kapitałowych. Zawsze dążymy do zapewnienia usług najwyższej jakości i jesteśmy znani z 
umiejętności pozyskiwania nowego kapitału dla naszych klientów - mówi James Chapman, Partner w Dziale 
Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield, który w ubiegłym roku, podczas siódmej edycji konkursu CEE 
Investment & Green Building Awards organizowanego przez EuropaProperty.com, otrzymał prestiżowy tytuł 
Brokera Inwestycyjnego Roku.  
 
Największe transakcje 2017 roku:  
 
• Nabycie portfela magazynowego Logicor przez CIC (Cushman & Wakefield doradzał kupującemu) – 

największa transakcja w sektorze nieruchomości magazynowych w Polsce w 2017 roku 
• Zakup centrum handlowego Magnolia we Wrocławiu przez Union Investment za ca. EUR 380 M 

(Cushman & Wakefield doradzał kupującemu) – największa transakcja w sektorze nieruchomości 
handlowych w Polsce w 2017 roku 

• Sprzedaż portfela retail parków Ikea (Cushman & Wakefield doradzał sprzedającemu) 
• Zakup portfela centrum outletowych Fashion House przez RREEF / (Cushman & Wakefield doradzał 

kupującemu) 
• Zakup Galerii Słonecznej w Radomiu przez Reico / wartość ca. EUR 160 M (Cushman & Wakefield 

doradzał kupującemu) – druga największa nieportfelowa transakcja w sektorze nieruchomości 
handlowych w Polsce w 2017 roku 

• Sprzedaż portfolio 11 nieruchomości handlowych w Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech przez 
CBRE Global Investors za około EUR 650 M (Cushman & Wakefield doradzał sprzedającemu) 
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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. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE. 
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