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FM Logistic rozwija działalność w podwarszawskich Jankach  
  
Warszawa, 2 grudnia 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała 
FM Logistic w transakcji najmu ponad 5 000 mkw. Magazynu, wraz z powierzchnią biurowo-socjalną w 
Panattoni Park Janki III. 
 
FM Logistic w Europie Centralnej to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych 

powstałego w roku 1967 we Francji. Swoją działalność zagraniczną firma rozpoczęła w  latach 90. ubiegłego 

stulecia otwierając swoje platformy między innymi w Polsce, Czechach i Słowacji, a następnie na Węgrzech, 

które obecnie tworzą wspólny region FM Logistic Europa Centralna. Aktualnie posiada 19 platform 

logistycznych, 24 magazyny przeładunkowe  i zatrudnia ponad 5 500 tysiąca pracowników.  Dysponuje łącznie 

ponad 750 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. Oferuje swoim klientom 

usługi związane z magazynowaniem, copackingiem oraz transportem towarów 

- Na decyzję FM Logistic wpływ miały zarówno bardzo dobra lokalizacja nowej inwestycji Panattoni, położonej 
przy Południowej Obwodnicy Warszawy, jak również zrozumienie przez dewelopera potrzeb biznesowych 
najemcy i wynikającą z tego elastyczność. Nowa powierzchnia będzie dostosowana do wymagań firmy i 
pozwoli na rozwój działalności dystrybucyjnej operatora w okolicach Warszawy – komentuje Joanna 
Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & 
Wakefield. 
 
Panattoni Park Janki III to jeden z najnowszych projektów magazynowych Panattoni w okolicach Warszawy. 
Obiekt oddalony jest o 15 km od centrum Warszawy, ok. 14 km od Lotniska Chopina i 2 km od skrzyżowania 
drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 7. Centrum logistyczne będzie oddane do użytku w czwartym 
kwartale 2019 roku.  
 
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 

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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