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SUMMARY 

• Total transaction volume of approximately EUR 2.7 billion approached pre-crisis levels 

of 2007.  

• Large single transaction volumes such as Manufaktura or Warsaw Financial Center 

underline the confidence vested in the Polish market by the international investment 

community.  

• Poland maintained its position as the the leading CEE market in terms of investment 

volume, liquidity and availability of debt financing for core product.  

YIELDS 

• Prime office yields for Warsaw CBD are in the range of ca. 6.25 - 6.50% for prime CBD 

Core prime assets and ca. 6.75% for CBD Fringe. Core yields in Warsaw’s Mokotów 

district (second largest office sub-district in the city and one of the most active sub-

markets in terms of real estate investment over the last 24-30 months) have been 

subject to an upward movement from sub-7% levels in Q4 2011 to ca. 7.5-7.75% in H2 

2012 due to market saturation and softening leasing environment. Notwithstanding the 

above, this district recorded two significant transactions in 2012, i.e. the acqiusition of 

Platinum Business Park by Allianz and Marynarska Business Park by Heitman. 

• Prime retail yields are in the range of sub-6%- 6.5% in Warsaw and sub-6% (selected 

‘trophy assets’)- 8.5% in secondary cities.  

• Prime logistics yields are in the sub-8 region (selected locations only), where the 

pricing is largely driven by the weighted average unexpired lease term. Properties with 

a shorter residual lease term would be expected to trade with a ca. 50-75 bps 

discount. 

VOLUMES 

• Total investment volume of EUR 2.7 bln reached 2007 levels and exceded last year’s 

performance, mostly due to the impressive fourth quarter, which accumulated 

approximately EUR 1.6 bln in closed transctions. 

VOLUMES BY SECTOR 

• Predominantly due to the scale of the Złote Tarasy, Manufaktura and Renoma 

transactions, the retail sector volume accounted for 45% of the market share, followed 

by the office asset class at 34% and industrial at 17% - the latter recorded a sigificant 

growth in volume in comparison to the previous 2 years. 

DEALS SPECIFICS AND STORIES 

• The market recorded in excess of 40 institutional transactions with an average ticket of 

ca. EUR 65 mln and 8 transactions exceeding the EUR 100 mln mark.  

• Most notable transactions included the acquisition of Złote Tarasy by AXA Real Estate 

and CBRE Property Fund Central Europe LP for a reported EUR 475 million, the 

acquisition of Manufaktura by Union Investment for  a reported EUR 390 million as well 

as the Warsaw Financial Center for ca. EUR 210 mln by a joint venture between 

Allianz Real Estate and Tristan Capital Partners.  

• We note that the transaction cycle has lengthened and now on average amounts to 

approximately 6-9 months from commencement of marketing to closing of the deal, 

depending on the transaction structure. 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 
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Investment market 

Key Investment Figures                

Investment Turnover  EUR 2.7 bln  

Prime Office Yields  6.25%  

Prime Retail Yields  6.00%  

Prime Industrial Yields 7.75% 
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• Activity in secondary cities in 2012 (39% of total investment volume – EUR 1.07 bln) 

has been predominantly driven by retail and logistics transactions. Office sales outside 

of Warsaw have been limited to a minimum, partly due to the limited availability of 

investment grade product but also due to the fact that Warsaw is the main market 

generating tenant interest. 

PROGNOSIS 

• Any further movement in pricing is expected to depend largely on the impact of the 

sovereign debt crisis and additional capital requirements of the main senior lenders in 

the market.  

• Prime yields fore core properties will remain firm. 

• Investor confidence and market activity is to be maintained, subject to the EU 

macroeconomic outlook. 

• Poland will maintain its position as the dominant market in the CEE. 

Source: Colliers International 
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ZARYS OGÓLNY 

•  Wolumen transakcji inwestycyjnych w 2012 wyniósł 2.7 mld EUR, osiągając poziom 

sprzed kryzysu (2007 r).  

• Znaczące pojedyncze transakcje takie jak Manufaktura czy Warsaw Financial Center 

podkreślają zaufanie jakim międzynarodowa społeczność inwestycyjna darzy polski 

rynek. 

• Polska utrzymała swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie 

Środkowo-Wschodniej pod względem wolumenu transakcji, płynności oraz 

dostępności finansowania dłużnego dla najlepszych nieruchomości. 

STOPY KAPITALIZACJI 

• Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centrum Warszawy  

w 2012 r. kształtowały się w przedziale 6.25%-6.50%, natomiast dla obszaru CBD-

Fringe 6.75%. Stopy kapitalizacji dla Mokotowa (drugiej największej dzielnicy biurowej 

w Warszawie i jednego z najbardziej aktywnych rynków w zakresie inwestycji na rynku 

nieruchomości w ciągu ostatnich 24-30 miesięcy) odnotowała tendencję wzrostową  

z poziomu lekko poniżej 7% w IV kwartale 2011 r. do ok. 7.5%-7.75% w II kwartale 

2012 r. w wyniku nasycenia rynku i oraz perspektyw rynku najmu powierzchni 

biurowych. Niezależnie od powyższego w dzielnicy odnotowano dwie znaczące 

transakcje w 2012 r. tj. nabycie Platinium Business Park przez Allianz i Marynarska 

Business Park przez Heitman 

• Dla najlepszych nieruchomości handlowych w 2012 r. w Warszawie stopy kapitalizacji 

kształtowały się w przedziale 6%-6.5%,  a dla miast poza stolicą nieznacznie poniżej 

6% (wybrane nieruchomości)-8.5%. 

• Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych w 2012r. 

kształtowały się na poziomie nieznacznie poniżej 8%, na których ceny w dużej mierze 

ma wpływ średnio ważona okres zapadalności umów. Dla nieruchomości z krótszym 

okresem rezydualnym umów należy się spodziewać transakcji przy poziomie wyższym 

o ok. 50-75 punktów bazowych. 

WOLUMENY 

• Całkowita wartość inwestycji w wysokości 2.7 mld EUR osiągnęła poziom z 2007r.  

i przekroczyła ubiegłoroczne wynik, głównie dzięki imponującemu IV kwartałowi 

2012r., kiedy wartość zamkniętych transakcji wyniosła 1.6 mld EUR.  

WOLUMENY SEKTORAMI 

• Głównie ze względu na skalę transakcji takich jak Złote Tarasy, Manufaktura  

i Renoma, wartość transakcji obiektami handlowymi stanowiła 45% udziału w rynku, 

udział transakcji obiektami biurowymi ukształtował się na poziomie 34%  

a magazynowymi  na poziomie 17% - ten ostatni sektor zanotował znaczący wzrost 

rocznego wolumeny w porównaniu do poprzednich dwóch lat. 

OPISY TRANSAKCJI 

• Rynek odnotował ponad 40 transakcji instytucjonalnych o średniej wartości  ok. 65 mln 

EUR oraz 8 transakcji powyżej 100 mln EUR. 

• Najbardziej znaczące transakcje w 2012 r. to nabycie Złotych Tarasach przez AXA 

Real Estate i CBRE Property Fund Central Europe LP dla za 475 mln EUR, nabycie 

Manufaktury przez Union Investment za 390 mln EUR, jak również Warsaw Financial 

Center za ok. 210 mln EUR przez joint venture Allianz Real Estate i Tristan Capital 

Partners. 

• Cykl transakcji wydłużył się i obecnie wynosi średnio 6-9 miesięcy od rozpoczęcia  

do zamknięcia transakcji, w zależności od struktury transakcji.  

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI  |  2013  |  POLSKA  | RYNEK INWESTYCYJNY 

Rynek inwestycyjny 

Główne wskaźniki inwestycyjne  

Wolumen transakcji  2,7  mld EUR  

Stopy zwrotu z najlepszych nieruchomości:  

Biura  6,25% 

Obiekty handlowe  6,00% 

Magazyny 7,75% 

Źródło: Colliers International 
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• Aktywność w mniejszych miastach w 2012 r. (39% całkowitej wartości inwestycji  

o wartości 1.07 mld EUR) była głównie napędzana transakcjami obiektami handlowymi 

i magazynowymi. Sprzedaż obiektów biurowych poza Warszawą została ograniczona 

do minimum, częściowo ze względu na ograniczoną dostępność produktu 

inwestycyjnego oraz fakt, że Warszawa jest głównym rynkiem generującym 

zainteresowanie najemców. 

PROGNOZY 

• Dalsza zmiana stóp kapitalizacji, zależeć będzie w dużym stopniu od sytuacji 

makroekonomicznej w strefie euro oraz zapotrzebowania kapitałowego głównych 

kredytodawców na rynku.  

• Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości pozostaną stabilne. 

• Zgodnie z perspektywami makroekonomicznymi UE, zaufanie inwestorów oraz ich 

aktywność na rynku pozostanie zachowana.  

• Polska utrzyma swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 
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WOLUMEN TRANSAKCJI  

W PODZIALE NA SEKTORY 
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