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Aon nowym najemcą Enterprise
Park / Aon – a new tenant at
Enterprise Park

Miło nam poinformować, że firma Aon, światowy lider w zakresie
zarządzania ryzykiem, wynajęła prawie 11 000 mkw. w powstającym
budynku E kompleksu Enterprise Park. Umowę z opcją ekspansji na
kolejne 6 000 mkw. zawarto na 10 lat. Najemcę w procesie negocjacji
reprezentowała firma CBRE.

Nowopowstające budynki E i F o łącznej powierzchni 26.500 m2, tak jak
wcześniejsze fazy kompleksu, spełniać będą restrykcyjne standardy
ekologiczne oraz zostaną poddane certyfikacji środowiskowej w systemie
BREEAM. Do dyspozycji najemców i ich gości będzie również w sumie
1370 miejsc parkingowych. Zakończenie realizacj IV Etapu Enterprise Park
zaplanowana jest na IV kwartał 2017 roku.

We are pleased to inform that  Aon, the leading global risk management
services provider, has leased almost 11,000 sq m at Enterprise Park. The
agreement concerns the office space in building E, which is currently under
construction, and includes an expansion option for another 6,000 sq m. It
was made for 10 years. The tenant was represented by CBRE in the lease
negotiations process.

Both buildings E and F totaling 26,500 sq m which are under construction
and the ones completed earlier comply with stringent eco-certificates and
BREEAM certification standards. A total of 1,370 parking spaces will be
available for tenants and visitors. Delivery of the buildings is scheduled for
Q4 2017.

Enterprise Park partnerem VI
Dorocznej Konferencji ASPIRE /
Enterprise Park at the 6th
ASPIRE Annual Conference

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Dorocznej Konferencji ASPIRE,
która odbędzie się w dniach 11-12 maja w ICE KRAKÓW Congress Centre.
W tym roku Enterprise Park jest jednym z jej głównych partnerów.
Szczególnej uwadze polecamy panel „Trends in Asset Management”, który
rozpocznie się 12 maja o godz. 11:45. ASPIRE, organizator konferencji,
reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To
największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 150
podmiotów, głównie z Krakowa. Szczegóły na temat wydarzenia dostępne
są na stronie: thedragonwakes.aspire.org.pl.

We would like to invite you to the 6th ASPIRE Annual Conference, which
will take place from May 11 to 12 at ICE KRAKÓW Congress Centre.
Enterprise Park is one of the main partners this year. We recommend to

http://www.enterprisepark.pl/
http://thedragonwakes.aspire.org.pl/


your attention the break out panel entitled „Trends in Asset Management”,
which will start on May 12 at 11:45 a.m. ASPIRE is among the leading
business associations in Central Eastern Europe and the driving force
behind Cracow’s emergence as a world class technology and business
services hub. Detailed information on the event is available on
thedragonwakes.aspire.org.pl.

Powierzchnia biurowa do
wynajęcia  / Available office
space 

Building C (available)
Ground floor:
C0.01 – 149.73 sq m net
C0.03 + C0.04 – 326.90 sq m net
Total - 476.63 sq m

Building E (September 2017)
Ground floor:
E0.02 – 205.02 sq m net
Total - 205.02 sq m

Building F (December 2017)
Ground floor:
F0.02 – 199.46 sq m net
F0.04 – 131.06 sq m net 
Total - 330.52 sq m

 

Leasing inquiries: Marta Wybrańska / Leasing Director
Avestus Real Estate Sp. z o. o.
mwybranska@avestusrealestate.com, +48 22 520 60 00
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