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Sagittarius Business House z nowym zarządcą 
 
Warszawa, 12 października 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została 
zarządcą wrocławskiego budynku biurowego Sagittarius Business House. Właścicielem obiektu jest 
Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest). 
 
- Powierzenie nam w zarządzanie kolejnego budynku biurowego przez Warburg-HIH Invest Real Estate 
świadczy o zaufaniu do naszych umiejętności – mówi dr Zuzanna Paciorkiewicz, Partner, Business Space 
Asset Services, Cushman & Wakefield. – Jesteśmy przekonani, że nasz profesjonalizm, doświadczenie i 
entuzjazm przyczynią się do jeszcze większego sukcesu i bardziej efektywnej komercjalizacji budynku – dodaje 
Grzegorz Dyląg, Associate w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Cushman & Wakefield. 
 
Sagittarius Business House to nowoczesny budynek biurowy klasy A, oddany do użytku w 2018 roku i oferujący 
24 900 m kw. powierzchni najmu. Obiekt położony jest przy skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Suchej, w pobliżu 
dworca autobusowego i kolejowego. Za projekt architektoniczny budynku odpowiadała pracownia Arcad z 
Kielc. 
 
Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) jest jedną z czołowych niemieckich firm zarządzających 
specjalistycznymi, alternatywnymi funduszami inwestującymi w nieruchomości. Firma zarządza obecnie 
aktywami o wartości ok. 6,9 mld euro.  
 
 
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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