PIERRE COUDERQ
Lettre de motivation CCIFP et CV

Citoyen français,
Né: 26-09-1963 Saint Rémy, France
Ingénieur génie civil, Ecole Supérieure des Travaux Publics (TP 87),
Economiste, DEA de l'Institut Français de l'Industrie Pétrolière (DEA 88 - IFP)
Membre fondateur de Couderq & Partners en janvier 1990 à Paris.
Actif en Pologne depuis 1990, et en Ukraine depuis 1996.
A travaillé directement en tant que conseil sur plus d’un million de m² de transactions sur tout le
territoire de la Pologne.
Intérêt marqué pour les stratégies d'entreprise et le financement de projets immobiliers. Passionné
de recherche en immobilier d'entreprise. Père de trois enfants franco-polonais.

Ma motivation à participer au Conseil, je suis particulièrement attaché à deux points.
Aider la CCIFP à renforcer son ancrage à la France. Nous avons eu au cours des dernières années un
très grand développement du nombre d’adhérents mais nous voyons de moins en moins les grandes
entreprises françaises présentes au cours de nos diverses réunions. A mon avis la CCIFP doit rester
très attachée à ses racines françaises et il faut tout faire pour fidéliser la présence des grandes
sociétés françaises.
Relancer le comité immobilier et construction :
Je travaille dans l’immobilier d’entreprise, un secteur très important pour la vie des entreprises en
Pologne. Les grandes sociétés françaises génèrent autour de 25% de la demande dans les bâtiments
de bureau et pèsent un poids important sur le marché. J’ai plusieurs fois essayé d’aider les équipes
de la Chambre à développer des réunions régulières autour de ce thème ; j’espère pouvoir le faire
avec plus d’efficacité si je suis élu au bureau.
Je suis très attaché à la Chambre dont je suis membre depuis 27 ans. Membre très actif puisque je ne
pense pas avoir manqué plus d’une dizaine de rendez-vous.
J’espère que mon expérience aidera notre Chambre dans son activité.

PIERRE COUDERQ
List motywacyjny CCIFP i CV

Obywatel francuski,
Urodzony: 26-09-1963 Saint Rémy, Francja
Inżynier budownictwa, Ecole Supérieure des Travaux Publics, Wyższa Szkoła Robót Publicznych (TP
87),
Ekonomista, DEA z Francuskiego Instytutu Przemysłu Naftowego (DEA 88 - IFP)
Członek założyciel Couderq & Partners w styczniu 1990 roku w Paryżu.
W Polsce od 1990 roku, a na Ukrainie od 1996 roku.
Bezpośrednio jako konsultant pracował przy ponad milionie m² transakcji na terenie całej Polski.
Duże zainteresowanie strategiami biznesowymi i finansowaniem projektów nieruchomościowych.
Pasjonat badań rynku nieruchomości biznesowych. Ojciec trójki francusko-polskich dzieci.

Moją motywacją do uczestnictwa w Radzie są dwie kwestie.
Pomóc CCIFP wzmocnić jej zakotwiczenie we Francji. W ostatnich latach odnotowaliśmy bardzo duży
wzrost liczby członków, ale coraz rzadziej widzimy duże francuskie firmy obecne na naszych różnych
spotkaniach. Moim zdaniem CCIFP musi pozostać bardzo przywiązana do swoich francuskich korzeni i
należy zrobić wszystko, aby utrzymać obecność dużych francuskich firm.
Uruchomić ponownie komisję ds. Nieruchomości i budownictwa:
Pracuję w branży nieruchomości korporacyjnych, bardzo ważnym sektorze życia gospodarczego w
Polsce. Duże francuskie firmy generują około 25% popytu na biurowce i mają duże znaczenie na
rynku. Kilkakrotnie próbowałem pomóc zespołom Izby w prowadzeniu regularnych spotkań wokół
tego tematu; Mam nadzieję, że będę mógł to robić skuteczniej, jeśli zostanę wybrany na urząd.
Jestem bardzo przywiązany do Izby, której jestem członkiem od 27 lat. Bardzo aktywny członek,
ponieważ nie sądzę, żebym opuścił więcej niż dziesięć spotkań.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże naszej Izbie w jej działalności.

