TPS Reapolis skomercjalizuje Office Kokoszki 
TPS Reapolis jest odpowiedzialny za komercjalizację inwestycji biurowej Przedsiębiorstwa Budowlanego „Kokoszki” przy ul. Budowlanych w Gdańsku. Pierwszy etap Office Kokoszki będzie gotowy jesienią  2016 roku. Łączna powierzchnia najmu docelowo przekroczy 10 tys. mkw.
Gdańska firma PB Kokoszki, znana do tej pory przede wszystkim z inwestycji mieszkaniowych, rozpoczęła realizację pierwszego biurowca Office Kokoszki. Zadaniem TPS Reapolis jest pozyskanie najemców. TPS Reapolis znany jest z realizacji i komercjalizacji inwestycji biurowych, jak również projektów logistycznych i mieszkaniowych m.in. pierwszych czterech etapów parku biurowego Olivia Business Centre, IBM Centrum Przetwarzania Danych w Gdańsku, Centrum Logistycznego Wittchen pod Warszawą czy Osiedla Obotrycka w Gdańsku. 
- Bardzo cieszymy się ze współpracy z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Kokoszki”, które realizuje Office Kokoszki. Oferujemy nowoczesne powierzchnie biurowe w przystępnej cenie w dynamicznie rozwijającym się rejonie ul. Budowlanych i Nowatorów. Będziemy wspierać PB Kokoszki w optymalizacji biurowców i jak najlepszym dopasowaniu ich do potrzeb klientów. Wykorzystamy nasze doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji inwestycji biurowych i usługowych z różnymi prywatnymi inwestorami - mówi Marek Krzysztofowicz, członek zarządu TPS Reapolis. 
Kompleks biurowy Office Kokoszki, zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31. W ramach inwestycji powstają trzy pięciokondygnacyjne budynki biurowe klasy B o nowoczesnej architekturze i elastycznych rozwiązaniach techniczno-użytkowych. Projekt charakteryzuje prosta, klarowna forma z przeszklonymi elewacjami zapewniającymi dobre doświetlenie przestrzeni biurowej. 
Nasza współpraca to dobre połączenie wieloletnich doświadczeń budowlanych PB Kokoszki z umiejętnością TPS Reapolis realizacji śmiałych zadań inwestycyjnych, a takim jest realizacja parku biurowego w bliskim sąsiedztwie trójmiejskiej obwodnicy – mówi Kazimierz Empel Prezes Zarządu PB Kokoszki. 
Łączna powierzchnia użytkowa trzech pierwszych już zaprojektowanych budynków to 7240 mkw. Do dyspozycji najemców przewidziano moduły biurowe o powierzchni od 108 mkw. do 560 mkw. na jednej kondygnacji. Dla pracowników oraz gości kompleksu przewidziano ponad 250 naziemnych miejsc parkingowych.
- Atutem Office Kokoszki jest lokalizacja. To pierwsza tego typu inwestycja w rejonie ulicy Budowlanych, uznawanym za jeden z najbardziej atrakcyjnych gospodarczo obszarów aglomeracji trójmiejskiej.  W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Kompleks jest bardzo dobrze skomunikowany z portem lotniczym, autostradą A1 oraz centrum Gdańska, do których dojazd zajmuje od 5 do 20 minut – dodaje Marek Krzysztofowicz. 
Budowa pierwszego z budynków Office Kokoszki – Budynku A – rozpoczęła się w 2015 roku a jej ukończenie zaplanowano na koniec III kw. 2016 r. 


Informacje dodatkowe:
Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Kokoszki‘’ S.A. powstała w 1969r.  pod nazwą Gdański Kombinat Budowy Domów i od tego czasu jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w regionie gdańskim.
Produktem naszej firmy są usługi budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz działalność deweloperska. Przedsiębiorstwo było wykonawcą największych osiedli mieszkaniowych Gdańska, m.in. Żabianki, Zaspy, Suchanina, Moreny, Chełmu, Oruni, co stanowi 30% oddanych 
w Gdańsku mieszkań po 1945r. G.K.B.D zostało w 1992 r. przekształcone w Spółkę Akcyjną pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Kokoszki’’ , co umożliwiło w 1996 r. zmiany własnościowe (prywatyzację) i kapitałowe stwarzając tym samym możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa.  
Firma rozszerzyła strukturę usług budowlanych: rozpoczęła w mieszkalnictwie usługi deweloperskie oraz w większym niż dotychczas stopniu uczestniczy w realizacji inwestycji poza sektorem mieszkaniowym. Zrealizowała m. in. : "Dom pod wieżą" w Sopocie, budynek "Urzędu Pracy" w Gdyni, rozbudowała i zmodernizowała siedzibę Radia Gdańsk, Banku PKO BP w Gdańsku - Wrzeszczu, Filharmonię Bałtycką oraz Urząd Skarbowy w Gdańsku. Przedsiębiorstwo nasze jest trzykrotnym laureatem konkursu o Platynowe Wiertło BOSCHA, nagrody ogólnopolskiej wręczanej na Targach Budownictwa w Poznaniu. Firma otrzymała również tytuł Gazeli Biznesu w rankingu prowadzonym przez Dziennik Puls Biznesu.
 Kluczem do sukcesu P.B. KOKOSZKI jest doskonała jakość i terminowość wywiązywania się z zadań osiągane dzięki wysokokwalifikowanej i stabilnej kadrze.

TPS Reapolis istnieje od 2005 roku. Jest deweloperem i wykonawcą biurowców klasy A i B, dużych i małych serwerowni, hal magazynowych, obiektów mieszkaniowych oraz aranżacji wnętrz komercyjnych. Zaangażowany był w takie realizacje jak Olivia Business Centre, IBM Centrum Przetwarzania Danych w Gdańsku, Przychodnia Medyczna Synexus w Gdańsku, siedziba firmy Unisystem Gdańsk. W 2015 wprowadził do oferty inwestycje mieszkaniowe: osiedle domów bliźniaczych „Obotrycka” w Gdańsku Oliwie oraz „Argentum” w Gdańsku Wrzeszczu. 
TPS Reapolis oferuje prywatnym inwestorom wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne: biurowe, mieszkaniowe i logistyczne. Prowadzi proces inwestycyjny od zakupu działki poprzez projektowanie, budowę aż do pełnej komercjalizacji przedsięwzięcia.


