Komunikat prasowy
Warszawa, styczeń 2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Together Home w Royal Wilanów
Together Home – koncept z unikatową ofertą produktów dla domu i
wnętrza – dołączy do grona najemców Royal Wilanów. Salon zajmie
blisko 40 mkw. powierzchni.
W ofercie Together Home znajduje się wysokiej jakości asortyment wyposażenia
wnętrz, meble ze stali polerowanej, znane na całym świecie kołdry i poduszki
firmy Kauffmann, ręczniki i szlafroki Abyss wykonane w 100 proc. z bawełny
egipskiej i dostepne w gamie 60 kolorów, pościel ekskluzywnej firmy Estella oraz
drobne domowe upominki i dodatki takie jak świeczki, zapachy do domu, ramki
na zdjęcia i inne akcesoria.
Together Home zajmie lokal o powierzchni blisko 40 mkw.
W Royal Wilanów nieszablonowe dodatki do domu w postaci grafik i plakatów
można również odnaleźć w Colibri Concept Store, a urządzając dom można
zadbać też o sprzęt elektroniczny nawiązujący do najnowszych trendów w
designie – taką ofertę proponuje salon Bang & Olufsen.

***
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
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2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 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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