Komunikat prasowy
Warszawa, czerwiec 2016 r.

EURO 2016 w Royal Wilanów
Już w piątek rozpoczyna się EURO 2016, wielkie święto footbolu
i nie lada gratka dla fanów piłki nożnej. W Royal Wilanów także
nie zabraknie piłkarskich emocji. Codziennie, od 10 czerwca do 10
lipca, na placach wokół budynku miłośnicy sportu będą mogli
obejrzeć wszystkie mecze turnieju i kibicować ulubionej drużynie.
Wspólne kibicowanie podczas rozgrywek o piłkarskie mistrzostwo Europy,
to
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mieszkańców Wilanowai wszystkich chętnych. Sportowych wrażeń będzie
pod dostatkiem. W tegorocznym turnieju na francuskich boiskach zostanie
rozegranych 39 spotkań z udziałem 24 drużyn, w tym też polska
reprezentacja. Choć większość kibiców czeka na pokaz mistrzowskiej
formy Biało-Czerwonych, to zmagania wszystkich drużyn od pierwszego do
ostatniego

gwizdka
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można
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na

dużym
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LED

umieszczonym na rekreacyjnym terenie obok budynku Royal Wilanów.
Kibice, w trakcie i w przerwach meczów, mają do dyspozycji punkty
gastronomiczne znajdujące się w Royal Wilanów. Mogą też skorzystać ze
sportowej strefy, zagrać w bule, spróbować swych sił na ściance
wspinaczkowej, a nawet rozegrać turniej na mini-boisku do piłki nożnej. W
meczu otwarcia 10 czerwca Francja zmierzy się z Rumunią. Biało-Czerwoni
na EURO 2016 zadebiutują dwa dni później, z mocnym przeciwnikiem –
Irlandią Północą. Choć scenariusz tego spotkania trudno przewidzieć, to
pewne są ogromne emocje. Warto je dzielić z innymi i wspólnie
dopingować ulubioną drużynę.
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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 72 projekty o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni
biurowo-handlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości
zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% 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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