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Firma CAT LC wybrała Panattoni Park Sosnowiec  
 
Warszawa, 8 stycznia 2019 r. – Firma CAT LC wynajęła ponad 5 300 mkw. powierzchni magazynowo-
biurowej w parku magazynowym Panattoni Park Sosnowiec. Najemcę reprezentowała międzynarodowa 
firma doradcza Cushman & Wakefield. 
  
CAT LC jest doświadczonym operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego koncernu Groupe 
CAT z siedzibą we Francji. W Polsce, z siedzibą w Duchnicach koło Warszawy, firma działa od 1994 roku, 
oferując kompleksowe usługi logistyczne w zakresie organizacji łańcucha dostaw. Oprócz sektora 
motoryzacyjnego, obsługuje również firmy z branży rolniczej, medycznej, hi-tech, sprzętu oświetleniowego, 
artykułów spożywczych oraz AGD. CAT LC w Polsce zatrudnia ok. 300 pracowników i posiada siedem 
oddziałów na terenie całego kraju. 
 
Panattoni Park Sosnowiec to projekt składający się z sześciu budynków magazynowych o łącznej powierzchni 
ponad 231 000 mkw. dostosowanego do magazynowania oraz lekkiej produkcji.. Park magazynowy 
zlokalizowany jest w Sosnowcu w dzielnicy Porąbka, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1 oraz w pobliżu 
autostrady A4. Euroterminal „Sławków” łączący Europę, Rosję i Chiny jest oddalony od magazynu o 10 km. 
Deweloperem kompleksu jest firma Panattoni Europe. Wynajęta powierzchnia to tzw. cross dock, czyli 
powierzchnia umożliwiająca magazynowanie i bezpośrednią wysyłkę towaru do klienta bez dodatkowego 
magazynowania towaru. 
 
– Rosnąca konsumpcja i zwiększający się stale popyt na nowe towary sprawiają, że w Polsce rośnie również 
zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe. CAT LC to duża firma, która od dawna funkcjonuje na 
naszym rynku. Naszemu klientowi zależy na zapewnieniu jak najwyższej jakości usług oraz bardzo szybkim 
dostarczaniu towarów do odbiorców, dlatego cieszymy się, że udało się nam pozyskać magazyn cross 
dockowy, który będzie idealnie dopasowany do potrzeb CAT LC i pozwoli na dalsze usprawnianie procesu 
logistycznego Klientów CAT LC – dodaje Konrad Jacewicz, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield. 
 
 
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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