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ONE
Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Actualizare privind contractele de închiriere pentru One Cotroceni Park Office Faza I
Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania) informează piața că în cadrul Fazei I a One
Cotroceni Park Office, clădire aflată în prezent în dezvoltare, rata de ocupare a spațiilor de birouri și comerciale a atins
pragul de 75%. Faza I a One Cotroceni Park, care are o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp, se află în prezent în
ultima etapă de dezvoltare - amenajări interioare ale chiriașilor și va fi livrată în decembrie 2021. În cadrul acestui raport
curent sunt atașate fotografii ale dezvoltării, din data de 28 octombrie 2021.
One Cotroceni Park este cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o
zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și două clădiri de birouri, care vor fi livrate în două faze. Faza II cu
o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp, va fi livrată în 2022. Faza II se află, de asemenea, în dezvoltare, lucrările
ajungând la nivelul cinci al clădirii. Dezvoltarea One Cotroceni Park beneficiază de pre-certificare LEED Platinum v4, care
atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health and
Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.
Odată cu finalizarea Fazelor I și II ale One Cotroceni Park, One United Properties va deține un portofoliu de birouri cu o
suprafață închiriabilă brută de 136.000 mp. În prezent, portofoliul companiei include 55.000 mp de spații de birouri în cadrul
clădirilor One Tower, One North Gate și One Herăstrău Office.
Membru executiv al Consiliului de Administrație,
Victor Căpitanu

