
 

Dodatkowe informacje: 

Eliza Bingül 
Cushman & Wakefield  
Tel: + 48 22 820 20 20; 532 115 631 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

   

 

Róża Siudaj 
Triple PR 
Tel: 570 532 866  
e-mail: roza.siudaj@triplepr.pl 
 

 
 

 

 

Corum Asset Management nabywa siedzibę DSV w Warszawie 

Spółka DSV, globalny dostawca usług transportowych i logistycznych, sfinalizowała 

transakcję sale & leaseback z francuską firmą inwestycyjną Corum Asset 

Management dotyczącą nowego Międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych DSV 

w dzielnicy biznesowej na warszawskim Mokotowie. Łączna powierzchnia najmu 

(GLA) obiektu wynosi 20 tys. m kw. 

10-letnia umowa najmu dotycząca Międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych DSV wyznacza 

nowy kierunek na Mokotowie. W transakcji tej sprzedającemu doradzali Soren Rodian Olsen i 

Marcin Kocerba z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. 

Nowa siedziba firmy DSV na Mokotowie to bardzo charakterystyczny budynek, który wyróżnia się 

współczesną architekturą i wyjątkowym, skandynawskim środowiskiem pracy stworzonym dla 

pracowników DSV. Jesteśmy dumni, że doradzaliśmy firmie DSV przy tej bardzo szczególnej 

transakcji - mówi Soren Rodian Olsen, Partner, dyrektor działu rynków kapitałowych, Cushman & 

Wakefield Polska. 

DSV Panalpina A/S jest globalnym dostawcą usług transportowych i logistycznych z siedzibą w 

Danii. Posiada biura i oddziały w ponad 90 krajach na sześciu kontynentach i dostarcza 

rozwiązania w zakresie łańcuchów dostaw tysiącom firm każdego dnia. W 2019 roku jej przychody 

wyniosły 12,7 mld euro. 

Corum Asset Management jest jedną z największych w Europie firm zarządzających inwestycjami 

w nieruchomości. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 2 mld euro. Zakup siedziby DSV w 

Warszawie to już trzecia akwizycja firmy Corum w Polsce w ostatnich 18 miesiącach. 
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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. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 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.com lub na Twitterze: @CushWakeCE 
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