
Bełchatów - największe znane sieci przechodzą do Bawełnianki!

Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay, CCC, Half Price, eobuwie oraz Modivo zostali
kolejnymi najemcami w bełchatowskiej Galerii Bawełnianka, której otwarcie planowane
jest na marzec 2023 roku. Łączna powierzchnia, będąca przedmiotem transakcji, wynosi
blisko 7.000 mkw.

Galeria Handlowa Bawełnianka zlokalizowana jest w historycznym sercu miasta, na terenie 
dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W obiekcie o powierzchni ponad 
33.000 mkw. znajdować się będzie ponad 80 sklepów i punktów usługowych, strefa rozrywki z 
kinem i klubem fitness. Do dyspozycji klientów będzie również unikalna strefa gastronomiczna w
industrialnym stylu, w ramach której wykorzystano zabytkowy komin.

Obiekt jest wyjątkowy pod względem lokalizacji i architektury, a dzięki podpisanym właśnie 
umowom najmu z najlepszymi w Polsce sieciami odzieżowo-obuwniczymi, będzie mieć też 
unikalny zestaw najemców – który zapewni Bawełniance klientów z całego regionu. Wkrótce 
będziemy informować o kolejnych znanych sklepach, które wzbogacą nasz tenant miks – 
przekazał Grzegorz Guzik – dyrektor generalny GBB Invest.

Inwestorem Bawełnianki jest firma GBB Invest sp. z o.o., której większościowym udziałowcem 
jest spółka TG Capital Sp. z o.o., należąca do holdingu finansowego działającego głównie w 
branży deweloperskiej oraz inwestycyjna spółka RM Investments Sp. z o.o., działająca na rynku
nieruchomości.
Wynajem prowadzi międzynarodowa firma Cushman&Wakefield.
Od lutego 2022 r. za nadzór inwestorski nad komercjalizacją obiektu odpowiada firma Mallson 
Polska.

Bawełnianka będzie w najbliższych latach jednym z nielicznych nowych centrów handlowych 
powstających w Polsce. Otwarcie obiektu nastąpi 1 marca 2023r.



O Inwestorze

Firma GBB Invest sp. z o.o., właściciel galerii, której większościowym udziałowcem jest spółka TG Capital Sp. z o.o., należy do holdingu finansowego 
działającego głównie w branży deweloperskiej oraz inwestycyjnej. Od momentu powstania holding dynamicznie się rozwija, czerpiąc początkowy kapitał oraz
doświadczenie biznesowe z rodzinnej firmy, będącej producentem i dystrybutorem produktów metalowych, działającej nieprzerwanie od 1965 roku. 
Wsparciem dla projektu jest również spółka RM Invetments Sp. z o.o., działająca na rynku nieruchomości. 

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.

O Mallson Polska

Mallson  Polska  jest  firmą  konsultingową  oferującą  profesjonalne  usługi  na  każdym  etapie  powstawania  i  funkcjonowania  nieruchomości
komercyjnych. Działalność firmy obejmuje kompleksowe doradztwo na rynku nieruchomości handlowych, w szczególności ocenę potencjału
oraz rentowności projektów, komercjalizację centrów i parków handlowych jak również obsługę ich sprzedaży. 
Firma ma w swoim portfolio łącznie 100 otwartych oraz realizowanych projektów nowoczesnych obiektów handlowych o łącznej powierzchni
około 900 tys. mkw., a obecnie jest w trakcie procesu komercjalizacji i rekomercjalizacji ponad 60 centrów i parków handlowych na terenie
całego kraju.
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