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Centrum Janki wspiera akcję Godzina dla Ziemi
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Centrum Janki przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi, która w tym roku przebiega pod hasłem
Nie niszczmy naszego domu.
W sobotę 30 marca od godziny 20:30 do 21:30 zostanie wygaszone oświetlenie na pasażu Centrum Janki,
wyłączony logotyp Centrum przy wejściu głównym oraz przyciemnione oświetlenie na parkingu podziemnym
-1, zachęcając tym samym Klientów do wyrażenia troski o przyszłość środowiska naturalnego.
Centrum Janki przyłącza się do ogólnoświatowej akcji Godzina dla Ziemi. Chcemy pokazać, że nasze centrum
nie tylko dba o bogatą ofertę handlową, ale również o środowisko naturalne. Zachęcam wszystkich do
wsparcia akcji, a tym samym promowania postaw proekologicznych mówi Anna Walerych, dyrektor Centrum
Janki.
Godzina dla Ziemi to coroczna akcja ekologiczna organizowana przez WWF (World Wide Fund for Nature,
czyli Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). Po raz pierwszy zorganizowana została w 2007 roku i od razu
stała się fenomenem na skalę światową. Setki milionów ludzi na całym świecie wyłącza światła na jedną
godzinę tej samej nocy, aby skupić się na tym, co łączy nas wszystkich - na naszej planecie.
Dodatkowe informacje:

Centrum Janki

Główni operatorzy Centrum Janki to Leroy Merlin, Media Markt oraz hipermarket Auchan. Ofertę handlową
Centrum uzupełnia ponad 100 sklepów średnio powierzchniowych, w tym takie marki jak: C&A, Go Sport,
H&M, KappAhl, Kazar, New Yorker, Reserved, Rossmann czy Sephora. Na terenie obiektu działają:
CINEMA CITY, kompleks strefy food court z 11 restauracjami, restauracja Pizza Hut, a także kawiarnie i
cukiernie.
Właścicielami Centrum Janki są: spółka celowa CH Janki sp. z o.o., zarządzana przez Cromwell Polish Retail
Fund, Global City RE Poland sp. z o.o., Leroy - Merlin Inwestycje sp. z o.o. oraz Taima Investments sp. z o.o.
Zarządcą obiektu jest firma Apsys Polska S.A.

www.chjanki.pl

CROMWELL Property Group

Cromwell Property Group to australijski fundusz REIT (Australian Real Estate Investment Trust) notowany na
australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), który zarządza aktywami o łącznej wartości 6, 7 mld
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EUR na terenie Australii, Nowej Zelandii i Europy.
Cromwell oferuje globalną i obejmującą komplet usług platformę zarządzania inwestycyjnego wraz z w pełni
zintegrowanym potencjałem nieruchomościowym oraz bezpośrednim zarządzaniem aktywami.
Na terenie Europy Cromwell zarządza w ramach swoich funduszy i mandatów w Europie aktywami
nieruchomościowymi i zdolnościami inwestycyjnymi o wartości 3, 3 mld EUR. W portfelu aktywów
Cromwell znajduje się ok. 270 nieruchomości i 2900 najemców.
Cromwell w 21 biurach w 13 krajach europejskich zatrudnia ponad 180 osób, które zapewniają fachową
wiedzę w zakresie nieruchomości.

www.cromwellpropertygroup.com

APSYS Polska

ZARZĄDCA 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. APSYS Polska zarządza obecnie ok. 1 100 000 mkw. GLA
w 24 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były
wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC, Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania
oraz marketingu.
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