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AUCHAN ZOSTAJE NA DŁUŻEJ W SZEŚCIU LOKALIZACJACH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ GRIFFIN REAL ESTATE

Zarządzana przez Griffin Real Estate - inwestora typu private equity działającego w
sektorze nieruchomości - spółka Chariot podpisała z Auchan Polska umowę
przedłużającą najem sześciu obiektów handlowych o łącznej powierzchni ponad
83 tys. mkw. Umowa została zawarta na okres ponad 12 lat. Jest jedną z największych
transakcji wynajmu powierzchni handlowych zrealizowanych w Polsce.
Auchan Polska podpisał umowę przedłużającą najem sześciu obiektów należących do
Chariot – platformy inwestycyjnej zarządzanej przez Griffin Real Estate. Umowa dotyczy
hipermarketów zlokalizowanych w Szczecinie, Rybniku, Słupsku, Gdańsku, Nowym Sączu i
Lublinie o łącznej powierzchni ponad 83 tys. mkw.
- Przedłużenie umowy z naszym wieloletnim partnerem – firmą Auchan Polska, jest dla nas
potwierdzeniem, że pomimo obecnej bezprecedensowej sytuacji, zarządzane przez nas
obiekty handlowe pozostają atrakcyjne zarówno dla najemców, jak i klientów. Nieruchomości
znajdujące się w naszym portfelu cieszą się długą historią dobrych wyników sprzedażowych,
co przekłada się na ich odporność na zmiany zachodzące na rynku handlowym. Doceniamy
zaufanie, którym obdarzył nas Auchan Polska i liczymy na dalszą udaną współpracę –
powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę
Chariot.
- Umowa z Chariot potwierdza nasze długoterminowe zainteresowanie Polską i podkreśla
potencjał rynku oraz możliwości biznesowe lokalizacji. Doceniamy lokalną pozycję
nieruchomości należących do Chariot, w których nasze obroty stale rosły pomimo pandemii
koronawirusa. Mając to na uwadze i wierząc w długoterminowy potencjał tych lokalizacji,
postanowiliśmy podpisać umowy przedłużające umowę najmu na kolejne 12 lat – powiedział
Gerard Gallet, Prezes Zarządu Auchan Polska.
Przy negocjacji umowy doradzali Colliers International oraz kancelarie Linklaters, i KPRF.
W portfolio należącym do Chariot znajduje się obecnie 17 obiektów, o łącznej powierzchni
najmu około 350 tys. mkw. Obiekty pozostają w całości wynajęte.
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***
O Griffin Real Estate
Griffin Real Estate (www.griffin-re.com) to największy prywatny, najbardziej dynamiczny oraz
innowacyjny inwestor typu private equity oraz firma zarządzająca aktywami specjalizująca
się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest prekursorem kilkunastu
nowych koncepcji i formatów wprowadzonych na rynek. Griffin Real Estate inwestuje oraz
zarządza swoimi platformami inwestycyjnymi zarówno w imieniu właścicieli, jak i
renomowanych inwestorów międzynarodowych oraz partnerów strategicznych. Wartość
aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Real Estate w ramach dziesięciu platform
inwestycyjnych przekracza 5 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 2
miliardy euro.
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