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STILL najemcą Panattoni Park Poznań VII 
 
Warszawa, 12 września 2018 – STILL, znany producent urządzeń magazynowych, został nowym 
najemcą Panattoni Park Poznań VII. Firma wynajęła 6 654 m kw. powierzchni magazynowo-biurowej. 
Podczas transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. 
 
– Firma STILL poszukiwała powierzchni magazynowej wraz z dużym zapleczem biurowym, a nowa inwestycja 
firmy Panattoni idealnie wpasowywała się w to zapotrzebowanie - skomentowała odpowiedzialna za 
przeprowadzenie transakcji Urszula Duval Rasmussen, Starszy Negocjator w dziale powierzchni 
przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield. 
 
Panattoni Park Poznań VII to nowoczesny kompleks dystrybucyjny zlokalizowany 12 km od centrum Poznania, 
w miejscowości Koninko, wzdłuż krajowej drogi ekspresowej S11 - 800 m w linii prostej od skrzyżowania dróg 
A2, E30 i S11. Inwestycja docelowo będzie składać się z pięciu budynków, o łącznej powierzchni niemal 
130 000 m kw., które zapewnią najemcom zaawansowane rozwiązania techniczne, funkcjonalność oraz 
elastyczność w kształtowaniu modułów.  
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych 

firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 

roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji 

na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE  
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