III Forum Rank Progress
R

ank Progress SA już po raz trzeci jest
organizatorem i gospodarzem konferencji dla przedstawicieli sieci handlowych.
22 i 23 maja spółka zaprezentuje realizowane i planowane najnowsze inwestycje.
W tym roku formuła spotkania zostanie
poszerzona o panele dyskusyjne dotyczące utylizacji odpadów oraz prezentacji technologii i alternatywnych źródeł
energii. Współorganizatorem III Forum
są Rank Recycling Energy oraz Waste to
Energy Canada Internationale.

Do 2015 roku Rank Progress planuje realizację dziesięciu nowych centrów handlowych o łącznej powierzchni prawie 340 tys.
m2. Konferencja, organizowana pod hasłem
„Nasze idee budują przyszłość!”, będzie okazją do zaprezentowania Państwu obecnie
realizowanych i planowanych przez spółkę
projektów inwestycyjnych. Zaplanowaliśmy
również czas na spotkania robocze oraz rozmowy o potencjalnej współpracy.
III Forum Rank Progress odbędzie się
w hotelu Narvil w Serocku. W programie, oprócz części merytorycznej,
przewidziano również wiele atrakcji.
Wieczorny bankiet uświetni swoim koncertem Leszek Możdżer, a w rolę gospodarza wcieli się Szymon Majewski.
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Na budowie Bramy Pomorza w Chojnicach trwają montaż obudowy i wylewanie płyty posadzkowej. Równolegle prowadzone są prace przy
instalacjach podposadzkowych oraz
montaż kanałów wentylacyjnych.
W Grudziądzu trwają ostatnie prace przed planowanym już wkrótce
otwarciem. Wykańczane są lokale
najemców oraz przyłączane docelowe media.

Zgłoś swój udział
Forum jest bezpłatne dla wszystkich naszych gości.
Rank Progress pokrywa koszty pobytu uczestników,
noclegi oraz udział w wieczornym bankiecie.

Wejherowo
R

ank Progress SA zakupił za 7 mln zł
grunt w Wejherowie. Powstanie tam
śródmiejska galeria handlowa.

Według obecnych założeń dwupoziomowy obiekt będzie łączył w sobie funkcje handlowe, rozrywkowe i usługowe.
Całkowita powierzchnia najmu galerii
wyniesie około 14 tys. mkw. na dwóch
kondygnacjach, przy czym dolną zajmą
wyłącznie miejsca parkingowe. Rank
Progress ma duże doświadczenie w realizacji obiektów zlokalizowanych w cen-

trum miast. Flagowa galeria spółki zlokalizowana jest w śródmieściu Legnicy.
Projekt będzie realizowany wraz z partnerem w formie joint venture. Partnerzy
będą po równo partycypować w kosztach budowy i zyskach z wynajmu oraz
ewentualnej sprzedaży.
Rank Progress szacuje, że budowa centrum może ruszyć wiosną 2014 roku.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
obiekt będzie oddany do użytku półtora
roku później.

Galeria Piastów
nominowana

G

aleria Piastów została nominowana w konkursie TOP Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej 2013. Tym samym znalazła się na
liście TOP 20 nieruchomości, które są
rozpoznawalnym symbolem miasta.

Rank Progress podczas
Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach
13-15 maja.
Jan Mroczka, prezes Rank Progress został zaproszony do dyskusji poświęconej
Kondycji polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Podczas panelu omawiane niezbędne warunki do utrzymania
Polski na pozycji lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej. Dyskutanci zastanowią się jakie są
oczekiwania aktywnych inwestorów,
źródła finansowania inwestycji komercyjnych oraz jakie są zagrożenia wynikające z oddziaływania na Polskę globalnej
koniunktury gospodarczej. Czy nasz kraj
czeka dalszy wzrost czy też nasycenie
powierzchnią komercyjną oraz jakie są
perspektywiczne sektory i lokalizacje
dla rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce.
Jan Mroczka będzie także panelistą
spotkania dotyczącego Inwestycji ko-

mercyjnych w przestrzeń miejską. Dyskutanci zajmą się modelami współpracy
developerów z władzami samorządowymi oraz wyzwaniami związanymi z rewitalizacją terenów poprzemysłowych
i obiektów zabytkowych.
Podczas tegorocznego Europejskiego
Kongresu Gospodarczego Rank Recycling Energy, należąca do Grupy kapitałowej Rank Progress, będzie gościem
sesji poświęconej gospodarce odpadami. Joanna Wołkowska, dyr. zarządający
w RRE będzie dyskutować o systemach
gospodarki odpadami w Polsce i Europie,
miejscu przedsiębiorstw w budowaniu
nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz o rozwoju spalarni w naszym kraju.

Dziesięć centrów
handlowych do 2015 roku.
R
ank Progress SA przyśpiesza tempo
planując w ciągu najbliższych trzech
lat realizację dziesięciu nowych centrów
handlowych. Łączna powierzchnia całkowita obiektów wyniesie prawie 340 tysięcy metrów kwadratowych, pod wynajem
zaplanowano blisko 280 tysięcy metrów.
- Obecnie realizujemy centra w Krośnie,
Chojnicach, Mielcu, Grudziądzu, Oleśnicy i Pile. A w planach mamy kolejne
w Olsztynie, Kielcach, Warszawie i Wej-

herowie, gdzie kupiliśmy grunt i przystępujemy do prac projektowych. Równocześnie prowadzimy pogłębione analizy
bardzo obiecujących nowych lokalizacji
– informuje Jan Mroczka, prezes zarządu
Rank Progress. Przedstawimy je podczas
tegorocznego Forum. I dodaje – W tym
roku rozpoczynamy nasz wieloletni projekt mini-centrów handlowych dedykowanych dla małych i średnich miast.
Pierwsze ”Pogodne Centrum” otworzymy w Oleśnicy. W centrum znajdą się

supermarket spożywczy, market RTV/
AGD, sieciowa drogeria, salon z wyposażeniem domu, butiki odzieżowe i punkty
usługowe. Centrum jest w pełni skomercjalizowane i znakomicie dostosowane
do potrzeb lokalnego rynku – podkreśla.
Rank Progress jest liderem w Polsce pod
względem zrealizowanych projektów galerii i parków handlowych. Spółka ma na
swoim koncie ponad 850 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni zrealizowanej powierzchni komercyjnej.

Obiekty zostały wybrane spośród
nieruchomości zgłoszonych przez
czytelników portalu propertynews.
pl oraz Radę Konsultacyjną Nagrody. Konkurs ma na celu wyłonienie
projektów, które w istotny sposób
wpływają na poprawę jakości życia
w mieście, wzbogacają jego ofertę
biznesową, turystyczną oraz kulturową, a także stały się rozpoznawalnym
symbolem aglomeracji.
Galeria Piastów to połączenie nowoczesności z tradycyjną architekturą
Legnicy. Rzeźbiony piaskowiec na
elewacjach idealnie dopasował rozległy trzykondygnacyjny budynek do
otoczenia stylowych kamienic. Galeria szczyci się ogromną wewnętrzną ścienną fontanną oraz charakterystyczną stylową granitową ulicą
przykrytą szklanym dachem.
Na powierzchni 35 tys. mkw Galerii Piastów znajdują się wielosalowe
kino, fitness, znane sieciowe salony
z ubraniami, obuwiem i markową biżuterią, punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.
Głosy na galerię można oddawać na
stronie:
http://www.propertynews.pl/topinwestycje-komercyjne-w-przestrzenimiejskiej-2013/glosowanie/

