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SMA Magnetics kolejnym najemcą Goodman Kraków Airport Logistics 
Centre 

 
Warszawa, 18 marca 2019 – Firma SMA Magnetics wynajęła prawie 14 tys. mkw. powierzchni 
produkcyjno-biurowej w parku logistycznym Goodman Kraków Airport Logistics Centre. W transakcji 
najemcę reprezentowali Konrad Jacewicz i Michał Sikora z międzynarodowej firmy doradczej Cushman 
& Wakefield. 
 

SMA Magnetics to światowy lider w zakresie technologii stosowanych do produkcji energii elektrycznej 
pozyskiwanej z energii słonecznej. Przedsiębiorstwo powstało w 1983 roku pod nazwą DTW Sp. z o.o.. W 
2017 roku zmieniono nazwę na SMA Magnetics Sp. z o.o. Spółka wprowadza nowe standardy w zakresie 
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. SMA Magnetics produkuje szeroki wachlarz 
elementów indukcyjnych oraz elektrycznych, takich jak transformatory, dławiki czy filtry. 
 
- Firma Goodman jako jedyna była w stanie spełnić nasze oczekiwania zarówno w aspekcie ekonomicznym 
jak również pod kątem lokalizacji oraz wysokich wymagań dotyczących infrastruktury technicznej nowej 
lokalizacji. Zespół dedykowany do rozmów prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz 
zapewnia profesjonalne prowadzenie projektu – powiedział Jacek Maciejewski, Prezes Zarządu SMA 
Magnetics. 
 
- Firma SMA Magnetics miała sprecyzowane wysokie wymagania dotyczące swojej nowej siedziby. Przede 
wszystkim miała to być nowoczesna powierzchnia magazynowa klasy A w pobliżu obecnej siedziby oraz 
głównych szlaków komunikacyjnych z dobrym zapleczem biurowo-socjalnym. Po przedstawieniu wielu ofert, 
w tym gruntów pod inwestycje, najemca zdecydował się na współpracę z firmą Goodman za względu na 
atrakcyjną lokalizację, która będzie miała pozytywny wpływ na retencję pracowników – powiedział Konrad 
Jacewicz, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & 
Wakefield. 
 

- Cieszymy się, że możemy przygotować dla SMA Magnetics przestrzeń, która zapewni firmie optymalne 
warunki rozwoju. Położenie parku logistycznego Goodman na przecięciu dróg łączących całą Europę, umożliwi 
naszemu nowemu klientowi sprawną dystrybucję jego produktów, a skala inwestycji – ewentualną ekspansję 
w przyszłości – powiedział Jarosław Czechowicz dyrektor ds. zarządzania portfelem nieruchomości w 
Europie Środkowo Wschodniej w firmie Goodman będącej właścicielem, deweloperem i zarządcą 
parku. 
 
Goodman Kraków Airport Logistics Centre znajduje się w Modlniczce, tuż przy zjeździe z obwodnicy Krakowa 
(trasa S7), kilometr od autostrady A4 i administracyjnej granicy stolicy Małopolski. Na działce o powierzchni 
31,5 ha istnieje już 7 obiektów. Docelowo, park może zostać rozbudowany do 150 000 mkw. powierzchni. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do 
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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 można uzyskać na stronie: 

www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE 
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