7R kupuje działkę na Podkarpaciu od Gardner Aerospace
Firma 7R, deweloper powierzchni przemysłowo-magazynowych, sfinalizowała zakup działki
inwestycyjnej w Trzebownisku koło Rzeszowa od Gardner Aerospace. Nieruchomość o
powierzchni 26 445 mkw. należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Europark Mielec. W
transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.
Deweloper 7R zakupił grunty w Trzebownisku w ramach strategii rozwoju oferty magazynowej w
województwie podkarpackim. Działka posiada już pozwolenie na budowę.
Do tej pory wybudowaliśmy na Podkarpaciu kompleks logistyczny 7R Park Rzeszów, który cieszył
się dużym zainteresowaniem najemców. Atutem dla nas, jako inwestora, jest duża skala rozwoju
infrastruktury transportowej w regionie, w tym rozbudowa lotniska Rzeszów-Jasionka, szybkie
połączenie autostradą z Krakowem i modernizacja dróg. Obszar Doliny Lotniczej i Specjalne Strefy
Ekonomiczne przyciągają firmy z kapitałem zagranicznym oraz stymulują wzrost lokalnej
przedsiębiorczości. Ten pozytywny klimat inwestycyjny Podkarpacia wpływa także na nasze plany,
które zakładają kolejne projekty logistyczne i rozbudowę sieci miejskich magazynów 7R City Flex w
tej części kraju, mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.
7R to deweloper specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych i
produkcyjnych w topowych lokalizacjach na terenie całej Polski. Realizuje wielkopowierzchniowe
centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu
BTS. Firma rozwija także sieć obiektów typu Small Business Unit w ramach sieci 7R City Flex Last
Mile Logistics. Zakup gruntów pod Rzeszowem to odpowiedź na wysoki popyt na powierzchnie
magazynowe w tej części kraju.
Przygotowana nieruchomość pod inwestycję przemysłowo-magazynową to gwarancja terminowego
zakończenia projektu oraz satysfakcja klientów – zaznacza Michał Sikora, Konsultant ds. terenów
inwestycyjnych, opinii technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

-KONIECO 7R SA
7R SA to ogólnopolski deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych specjalizujący się w dostarczaniu
nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe
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przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz
miejskie magazyny typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. Obecnie w przygotowaniu jest 600 000 mkw.
w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski. Więcej na stronie: www.7rsa.pl.

O Cushman & Wakefield
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 tysięcy 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: @CushWake.
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