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Apsys Polska najlepszym zarządcą
Spółka Apsys Polska, po raz kolejny, została wybrana najlepszym zarządcą nieruchomości,
a Justyna Kur – wiceprezes zarządu Apsys Polska, najlepszym menedżerem zarządzającym
nieruchomościami w konkursie CEE Investment & Green Building Awards 2017.
Jury 7 edycji konkursu CEE Investment & Green Building Awards 2017 wybrało najlepsze
firmy oraz osobowości branży nieruchomości komercyjnych w regionie CEE. Za szczególne
osiągnięcia nagrodzono spółkę Apsys Polska, która została wybrana najlepszą firmą
zarządzającą nieruchomościami (kategoria: Property Management Firm) oraz Justynę Kur,
wiceprezes Apsys Polska, którą uhonorowano jako najlepszego menedżera zarządzającego
nieruchomościami (kategoria: Property Manager).
Spółka Apsys Polska zarządza obecnie 23. centrami handlowymi zlokalizowanymi w 16.
największych miastach. Całkowita powierzchnia najmu tych obiektów wynosi ok. 950 000 m2
co stanowi ok. 10% powierzchni GLA wszystkich centrów handlowych w Polsce. W ciągu
minionego roku portfel zarządczy spółki powiększył się o 15%, spółka zrealizowała 3 projekty
modernizacyjne oraz pozyskała 2 mandaty zarządcze. Najwyższą jakość i efektywność
zarządczą Apsys potwierdzają osiągnięte wyniki, w tym m.in. indeks footfall – 2% ponad
średnią rynkową czy wskaźnik ściągalności czynszów – 99,7%. Od października 2016 r. Apsys
zarządza też własną inwestycją – centrum Posnania, w Poznaniu. Dzięki odpowiedniemu
zarządzaniu obiektem działającym na bardzo konkurencyjnym rynku wielkopolskim,
Posnanię odwiedziło już ponad 14 milionów klientów.
Justyna Kur – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami Apsys Polska
jest związana z branżą centrów handlowych od 1998 roku. W Apsys Polska pracuje od 16 lat.
Obecnie odpowiada za zarządzanie 23 centrami handlowymi, w tym za bieżące utrzymanie
nieruchomości, marketing, zarządzanie umowami najmu, kontakty z najemcami. Nadzoruje
pracę zespołu liczącego 192 osoby. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów
Podyplomowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
CEE Investment & Green Building Awards to jeden z najważniejszych konkursów rynku
nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku zwycięzców
wyłonił panel niemal 60 ekspertów branży działających w regionie. Nagrody przyznano
podczas uroczystej gali, 26 października 2017 roku w hotelu InterContinental w Warszawie.
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O APSYS
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
w Wielkopolsce (100 000 m2 GLA).
APSYS Polska zarządza obecnie 950 000 mkw GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16
największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz
EuropaProperty w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
Więcej informacji: www.apsysgroup.pl

