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Smaki Azji w Eurocentrum Office Complex
Jeszcze w tym roku ofertę gastronomiczną Eurocentrum uzupełni nowa
restauracja. Carol Barbara Firley – znana, warszawska restauratorka –
otworzy tu swój lokal ze smakami Azji – sushi, kuchnią tajską i chińską –
pod szyldem Shaolin Sushi & Wok.
–Rozwijając autorską koncepcję Biuro Plus Grupy Capital Park i związany z tym
wachlarz usług dostępny dla pracowników naszych projektów rozwijamy ofertę
gastronomiczną Eurocentrum. Nasi najemcy mają dostęp do bistro, kawiarni,
organizujemy również foodtruckowe czwartki, co w sposób niestandardowy
uatrakcyjnia wybór. Cieszymy się, że jeszcze w tym roku będziemy mogli
zaproponować nowe miejsce na lunch i spotkania biznesowe – mówi Karol
Wasilewski, zarządca Eurocentrum z Grupy Capital Park.
Shaolin Sushi & Wok zajmie 142 mkw. powierzchni na parterze Eurocentrum. Za
nowy

koncept

gastronomiczny

odpowiada

Carol

Barbara

Firley,

znana

warszawska restauratorka, właścicielka m.in. „Jadło na Żelaznej”. W nowym
lokalu dominować będą smaki Azji – japońskie sushi oraz kuchnia tajska i
chińska.
Eurocentrum Office Complex jest flagową inwestycją Capital Park realizowaną w
oparciu o strategię „Biuro Plus” zakładającą tworzenie najwyższej jakości biur,
uzupełnionych o wachlarz usług dedykowanych najemcom. „Biuro Plus” jest
kompleksową odpowiedzią na zmieniające się potrzeby firm – najemców
powierzchni biurowych. Do ich dyspozycji jest m.in. profesjonalny concierge,
kawiarnia i bistro, salony: fryzjerski i pielęgnacji paznokci, gabinet fizjoterapii,
apteka, pralnia, drogeria i sklep spożywczy.
Eurocentrum Office Complex po ukończeniu realizacji drugiej fazy inwestycji
będzie jednym z największych ekologicznych biurowców w Warszawie, który
docelowo zaoferuje 69 578 mkw. powierzchni najmu, w tym 67 005 mkw.

powierzchni biurowej. Eurocentrum Office Complex powstaje w oparciu o zasady
zrównoważonego budownictwa potwierdzone precertyfikatem LEED CS Gold, co
jest gwarancją dbałości o środowisko naturalne oraz komfort pracy przyszłych
użytkowników.

Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem
działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się
w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym
potencjałem

budowy

wartości,

np.

poprzez

zmianę

warunków

zagospodarowania

przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę
istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości
zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu
wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od
rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela
Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z
najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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