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Warszawa, 7 listopada 2019 r. 

 

TPA Poland z nagrodą CIJ Awards Poland 2019 

Najlepszym doradcą w zakresie podatków i finansów na rynku nieruchomości są 
eksperci TPA Poland – tak uznało Jury międzynarodowego konkursu CIJ Awards. 
Nagrodę odebrała Małgorzata Dankowska, Partner kierująca zespołem ds. 
nieruchomości i warszawską praktyką podatkową TPA Poland. 
 
CIJ Awards to międzynarodowy konkurs organizowany dla rynku nieruchomości komercyjnych 

przez magazyn CIJ Europe. Tegoroczne wyniki ogłoszono na uroczystej 18-ej edycji gali CIJ 

Awards Poland 2019 rozdania nagród, która odbyła się 6 listopada w Hotelu Raffles Europejski 

w Warszawie. 

 

Podczas uroczystości wyróżnione zostały najlepsze firmy i inwestycje, działające na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Przedstawiciele TPA Poland odebrali statuetkę w kategorii Best 
Tax & Financial Advisory. 
 

- To kolejna w tym roku nagroda dla zespołu doradców podatkowych i finansowych TPA 
Poland. Bardzo cieszy nas fakt, że nasze wiedza i doświadczenie w zakresie doradztwa 
podatkowego i finansowego dla firm z branży nieruchomości są doceniane. To ogromna 
satysfakcja – komentuje na gorąco wyniki konkursu Małgorzata Dankowska w TPA Poland. 
 
Jednocześnie dodaje, że „Rok 2019 dla ekspertów TPA Poland to praca z największymi 
graczami na rynku nieruchomości. Często byli to klienci, z którymi mieliśmy okazję pracować 
już wcześniej i którzy wrócili do nas po wsparcie przy kolejnych transakcjach. Wśród 
zrealizowanych projektów możemy się pochwalić chociażby transakcją nabycia Warsaw 
Spire Towers przez Immofinanz za kwotę 386 mln euro, doradztwem dla FLE GmbH przy 
nabyciu 11 nieruchomości w Polsce, Czechach i na Węgrzech o wartości ponad 250 mln 
euro, czy sprzedaż Silesia Outlet w Gliwicach przez 6B47 Real Estate Investors. To dowód 
na to, że wyznaczamy wysokie standardy, których oczekują klienci. Tegoroczne nagrody 
tylko umocnią obraną przez naszą firmę strategię”.  

 
Zespół TPA Poland ma wysoką specjalizację w zakresie doradztwa podatkowego 
i finansowego przy transakcjach kupna i sprzedaży na rynku nieruchomości. Mowa tu 
o budynkach takich jak np. biurowce, centra handlowe, kamienice czy magazyny. 
 

- Klienci, którzy podejmują decyzję o inwestycji na polskim rynku nieruchomości lub chcą 
posiadaną nieruchomość zbyć oczekują od nas przede wszystkim dogłębnej analizy 
finansowej, w tym oszacowania ryzyk, a także określenia skutków danej transakcji, w tym 
podatkowych. Realizujemy takie projekty od wielu lat, zdobywając doświadczenie przy pracy 
z projektami krajowymi i międzynarodowymi. Cieszy nas zatem, że dla klientów z branży 
nieruchomości często jesteśmy pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wsparcie przy transakcji 
pod katem analiz finansowych i podatkowych – podkreśla Krzysztof Horodko, Partner 
Zarządzający TPA Poland. 
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Krzysztof Dziekoński, Partner z działu audytu TPA Poland dodaje: „Gratuluję całemu 
zespołowi finansowemu i podatkowemu naszej firmy i jednocześnie składam wszystkim 
podziękowanie za pracę, wysiłek i zaangażowanie w realizowane projekty. To wyróżnienie to 
nagroda dla Was wszystkich. Dziękujemy także naszym klientom za niezmienne zaufanie 
oraz całej kapitule Jury”. 

 
 
 
*** 
 
O TPA POLAND  
 
TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi 
doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.  
 
W Polsce TPA należy do największych firm doradczych zatrudniając ponad 270 ekspertów 
w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Zapewnia międzynarodowym koncernom oraz dużym 
przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa 
podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, doradztwa 
prawnego, outsourcingu księgowości i płac, a także doradztwa personalnego.  
 
www.tpa-group.pl 
www.bakertilly.pl  
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