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Amer Sports Polska w O3 Business Campus III 
 
Kraków, 14 stycznia 2019 –  Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała 
Amer Sports, fińskiego producenta odzieży, obuwia oraz sprzętu sportowego, w transakcji najmu 650 
mkw. powierzchni biurowej w III etapie krakowskiego kompleksu O3 Business Campus. Właścicielem 
inwestycji jest Echo Investment. 
 
Amer Sports to firma produkująca odzież oraz sprzęt sportowy znanych międzynarodowych marek, w tym 
Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson i Precor. Firma powstała w 1950 roku 
w Finlandii, a od marca 1977 roku notowana jest na helsińskiej giełdzie papierów wartościowych. Amer Sports 
zatrudnia ponad 8,6 tys. pracowników w 34 krajach na świecie. 
 
- Amer Sports powiększa biuro, a część wynajętej powierzchni przeznaczy pod nowy koncept, związany z 
promocją produktów sportowych. Będzie to pierwszy tego typu oddział Amer Sports w Polsce – powiedział 
Dariusz Madej, Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield. 
 
O3 Business Campus to kompleks biurowy klasy A składający się z trzech 11 piętrowych budynków o 
powierzchni 57 000 mkw. wraz z parkingiem naziemnym i podziemnym. Obiekt zlokalizowany jest w północnej 
części Krakowa, u zbiegu ulicy Opolskiej i Alei 29 Listopada. 
 
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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