Krzysztof Misiak nowym dyrektorem Cushman & Wakefield Polska
WARSZAWA, 22 kwietnia 2020 r. – Krzysztof Misiak został nowym dyrektorem polskiego oddziału
międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. Zastąpi on na tym stanowisku Charlesa Taylora,
który rozstaje się z firmą po 30 latach pracy.
Krzysztof Misiak, dotychczasowy dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Polsce, związany jest z firmą
Cushman & Wakefield od 13 lat. W 2012 roku objął zwierzchnictwo nad sekcją miast regionalnych w ramach
działu biurowego i z powodzeniem wprowadził markę Cushman & Wakefield na główne rynki regionalne. W
2018 roku został dyrektorem całego działu powierzchni biurowych w Polsce. Krzysztof stał się jedną z
najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Uczestniczył w prawie
300 transakcjach najmu na ponad 500 000 mkw.
- Krzysztof jest znanym profesjonalistą oraz doświadczonym i wysoko cenionym liderem. Będzie odpowiadał
za dalszy rozwój firmy bazując na jej dotychczasowych sukcesach oraz za zagwarantowanie najwyższej
jakości usług i strategii w ramach wspierania naszych klientów w szybko zmieniającym się otoczeniu
biznesowym. Cieszę się, że będę mógł z nim blisko współpracować po objęciu przez niego nowej funkcji –
powiedział Jonathan Hallett, MRICS, Executive Partner, Head of Central & Eastern Europe, Cushman &
Wakefield
Pełniąc funkcję dyrektora polskiego oddziału Cushman & Wakefield, oprócz dalszego i bezpośredniego
kierowania pracami działu powierzchni biurowych, Krzysztof będzie zajmował się zarządzaniem wszystkimi
liniami biznesowymi w Polsce, a przede wszystkim wzmacnianiem pozycji firmy na rynku nieruchomości
komercyjnych w Polsce.
- Ogromnie się cieszę, że będę mógł wspierać rozwój naszej działalności w Polsce, korzystając przy tym ze
współpracy z globalną siecią naszych biur i kompetencji naszego lokalnego zespołu, aby zagwarantować
naszym klientom dostęp do rozległej wiedzy i informacji oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie
nieruchomości zapewniające im najwyższą wartość dodaną - powiedział Krzysztof Misiak, dyrektor biura
Cushman & Wakefield w Polsce.
Krzysztof Misiak zastępuje Charlesa Taylora, który był odpowiedzialny za zarządzanie biurem Cushman &
Wakefield w Polsce od 2013 roku. Przed przeprowadzką do Polski pracował w Wielkiej Brytanii, a później
zarządzał oddziałem Cushman & Wakefield na Węgrzech.
- Chcę podziękować Charlesowi za jego duży wkład w rozwój Cushman & Wakefield. Kierował polskim
oddziałem w trakcie fuzji Cushman & Wakefield i DTZ, która miała miejsce pięć lat temu, i odegrał kluczową
rolę w budowaniu dzisiejszego sukcesu firmy - dodaje Jonathan Hallett.
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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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