
BUDYNEK GRÓJECKA OFFICES MA ZARZĄDCĘ 
 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została wybrana na zarządcę 
powstającego na warszawskiej Ochocie budynku Grójecka Offices. Nowy biurowiec pomieści 
7400 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Zlokalizowany jest przy ulicy Grójeckiej 206. Budynek 
zostanie oddany do użytku w II kwartale 2017 roku. 
 
Grójecka Offices to wyjątkowe miejsce na warszawskiej mapie powierzchni biurowych. Budynek 
cechuje wysoka jakość powierzchni, kameralny charakter oraz wygodna lokalizacja. Dojazd do 
budynku ze ścisłego centrum Warszawy środkami komunikacji miejskiej zajmuje około 15 minut. 
Oferta budynku skierowana jest do firm, którym zależy na efektywnym biurze w korzystnej cenie – 
mówi Monika Rogucka, Leasing Manager w firmie OKRE Development odpowiedzialnej za 
realizację inwestycji. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Cushman & Wakefield ze względu na 
duże doświadczenie tej firmy w budowaniu wartości dodanej dla budynków oraz najemców 
powierzchni biurowych. Wierzymy, że nasza współpraca zaowocuje zadowoleniem zarówno ze 
strony firm, które wynajęły powierzchnie w Grójecka Offices, jak i ze strony właściciela budynku – 
podsumowuje Monika Rogucka.    
 
Nawiązanie współpracy z OKRE Development w kontekście zarządzania budynkiem biurowym 
Grójecka Offices świadczy o wysokiej jakości usług dostarczanych przez Cushman & Wakefield. 
Naszym celem są działania zmierzające do wzrostu wartości nieruchomości i stworzenia 
optymalnego środowiska pracy dla najemców – mówi Zuzanna Paciorkiewicz, MRICS, Partner, 
Dział Zarządzania Nieruchomościami Cushman & Wakefield. – Jestem przekonana, że nasze 
doświadczenie i zaproponowane rozwiązania korzystnie wpłyną na funkcjonowanie budynku oraz 
działalność firm wynajmujących powierzchnie w Grójecka Offices – dodaje Zuzanna Paciorkiewicz.  
 
Budynek Grójecka Offices zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2017 roku. Jest już 
wynajęty w 50%. Wśród najemców są takie firmy jak PANEK S.A., KARMAR S.A., Zdrofit, czy 
Nowakowski Gorąco Polecam, która na parterze przewidzianym na działalność usługową i 
handlową uruchomi piekarnio-kawiarnię. Trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami.  
 

*** 
 
OKRE Development Sp. z o.o. to firma realizująca wysokiej jakości projekty deweloperskie na 
polskim rynku nieruchomości. Firma aktywnie działa w sektorze powierzchni mieszkaniowych i 
biurowych. Obecnie w fazie realizacji znajdują się dwie inwestycje: Grójecka Offices, budynek 
biurowy klasy A, który powstaje w Warszawie oraz inwestycja mieszkaniowa realizowana w 
Poznaniu przy ulicy Saperskiej. W przygotowaniu są projekty w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.  
 
Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni około 65 000 mkw. Właścicielami 
OKRE Development są trzy firmy wywodzące się z Belgii i działające od kilkudziesięciu lat na 
europejskich rynkach nieruchomości oraz budownictwa: Koramic Real Estate NV, Square 
Group oraz Futurn NV.  
 
www.okre.pl 
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