Nasze idee budują przyszłość

Ponad 300 gości na Forum Rank Progress i deklaracje
podpisania kilkudziesięciu nowych umów najmu.

Z

D

eklaracje podpisania kilkudziesięciu nowych umów
najmu w centrach, które Rank Progress planuje
zrealizować w ciągu najbliższych trzech lat – to najważniejszy efekt zakończonego III Forum legnickiego dewelopera. Wśród sieci, które zadeklarowały duże zainteresowanie propozycjami spółki znaleźli się wiodący gracze
na polskim rynku.
- Z naszymi partnerami – Najemcami pracujemy na co dzień,
ale Forum zawsze jest okazją do pogłębionego kontaktu i przedstawienia kompleksowej oferty. Podczas roboczych spotkań
pracujemy wspólnie nad konkretnymi lokalizacjami dobierając
odpowiednie wielkości lokali do potrzeb naszych partnerów.
Efekty III Forum pokazują, że takie spotkania to dobry kierunek
współpracy dewelopera i Najemcy – podkreśla Piotr Kowalski, dyrektor działu komercjalizacji Rank Progress.

Największym zainteresowaniem cieszyły się centra,
których otwarcie planowane jest w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. W Chojnicach,
Pile i Mielcu pozostały ostatnie wolne powierzchnie
i podczas Forum omawiano szczegółowe warunki
wynajęcia konkretnych lokali. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe lokalizacje, między
innymi regionalne centrum handlowe w Kołobrzegu.
Jak informuje Piotr Kowalski, coraz więcej najemców
proponuje podpisywanie kompleksowych umów na
kilka lokalizacji.
Podczas Forum przedstawiono także różne warianty
finansowania projektów związanych z utylizacją odpadów oraz prawne aspekty współpracy inwestora
z samorządami.

akończone III już Forum Rank Progress
utwierdziło nas w przekonaniu, że
bezpośrednia formuła spotkań i rozmów
z naszymi partnerami sprawdza się najlepiej. W tym roku gościliśmy przedstawicieli sieci handlowych, banków, funduszy
inwestycyjnych, samorządów, pracowni
projektowych i naszych partnerów z Waste
to Energy Canada. Owoce naszej wspólnej pracy będziemy zbierać w najbliższych
miesiącach, ale już dzisiaj wiemy, że chcemy pogłębiać współpracę dla obopólnych
korzyści.
Dziękuję wszystkim naszym Gościom,
którzy przyjęli zaproszenie na III Forum
Rank Progress. Przeprowadzone rozmowy dotyczące nowych projektów pomogą
nam realizować centra przemyślane, dobrze zaprojektowane i odpowiednio skomercjalizowane.
Rank Progress, dywersyfikując, rozpoczyna wspólnie z kanadyjskim partnerem
realizację zakładów utylizacji odpadów.
Podczas Forum podpisaliśmy umowę
o zawiązaniu spółki. Jestem przekonany,
że podobnie jak w przypadku centrów
handlowych, już wkrótce razem z naszymi partnerami staniemy się wiodącym
graczem na polskim rynku utylizacji odpadów.

Jan Mroczka
Prezes Zarządu
Rank Progress SA

10 centrów do 2015 roku

D

o 2015 roku spółka Rank Progress
zamierza zrealizować 10 centrów
handlowych o łącznej powierzchni blisko 340 tys. mkw. Na celowniku firmy
nadal są średnie i mniejsze miasta, choć
zarząd ma w planach inwestycje również w dużych aglomeracjach.

Rank Progress podpisuje umowę
z Waste to Energy Canada

P

odczas Forum Rank Progress podpisał umowę z firmą Waste to Energy
Canada o powołaniu spółki joint venture
dedykowanej projektom z zakresu utylizacji odpadów. Sygnowany dokument to
kontynuacja współpracy z kanadyjskim
partnerem zapoczątkowanej na początku
obecnego roku.
- Uważamy, że model biznesowy Rank Progress doskonale koresponduje z wdrażaną
przez nas na całym świecie unikatową technologią utylizacji odpadów. Nasze instalacje
są dedykowane mniejszym społecznościom,
podobnie jak centra handlowe stawiane
przez Rank Progress – powiedział podczas
konferencji Alistair Haughton, dyrektor
operacyjny Waste to Energy Canada –
Jesteśmy przekonani, że współpraca ta bę-

dzie bardzo owocna – dodał.
Prezes Rank Progress, Jan Mroczka podkreślił, że kierowana przez niego spółka,
będzie mogła z powodzeniem wykorzystywać doświadczenia w przeprowadzaniu procedur administracyjnych i we
współpracy z lokalnymi władzami. – Dziesiątki projektów zrealizowanych w mniejszych miejscowościach to cenny know-how,
który pozwoli nam dynamiczny rozwój tego
nowego dla nas segmentu działalności – zapewnił Jan Mroczka. – Rynek gospodarki
odpadami to dla nas jeden z priorytetów na
najbliższe lata – powiedział.
Wśród
pierwszych
realizowanych
wspólnie projektów planowane są instalacje w Długoszynie w lubuskiem
oraz Rudzie Śląskiej.

1 mld 266 mln złotych do 2015 roku
W ciągu najbliższych trzech lat Rank
Progress planuje realizację projektów
komercyjnych o łącznej powierzchni całkowitej 340 tys. m2 i powierzchni najmu
275 tys. m2. Wartość planowanych inwestycji wynosi 1 mld 266 mln złotych. Jak
przyznaje Jan Mroczka, prezes Grupy
Kapitałowej Rank Progress, zagraniczni inwestorzy są bardzo zainteresowani
polskim rynkiem: - Widzą w Polsce potencjał i traktują ją jak zieloną wyspę. W mojej

opinii to zainteresowanie stale i bezwzględnie rośnie. Jestem pozytywnie zaskoczony
przybyciem na nasze Forum inwestorów
z Nowego Yorku. Pokazuje to, że jest napływ kapitału i nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem – podkreśla.
Oprócz obiektów już zaplanowanych,
spółka prowadzi pogłębione analizy
bardzo obiecujących nowych lokalizacji
i wciąż szuka atrakcyjnych inwestycji do
przejęcia.

Komercjalizacja Pogodnego Centrum na finiszu

R

ank Progress startuje z wieloletnim
projektem centrów handlowych dedykowanych mniejszym miastom. Pierwsze „Pogodne Centrum” zostanie wybudowane w Oleśnicy na Dolnym Śląsku.
Obiekt ma 7700 m2 powierzchni najmu
i parking na 250 miejsc.
„Centrum w Oleśnicy jest w pełni skomercjalizowane i znakomicie dostosowane
do potrzeb lokalnego rynku. Znajdą się
w nim: supermarket spożywczy, market RTV/AGD, sieciowa drogeria, salon
z wyposażeniem domu, butiki odzieżowe
i punkty usługowe” – mówi Piotr Kowalski, dyrektor komercjalizacji Rank Progress SA.
Centrum ma zostać otwarte w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Obecnie Rank Progress realizuje inwestycje w Grudziądzu, Pile, Chojnicach
i Krośnie.
„W Grudziądzu trwają ostatnie prace
przed planowanym już wkrótce otwarciem. Wykańczane są lokale najemców oraz przyłączane docelowe media.
W Pile prowadzone są działania związane
z przygotowaniem terenu pod inwestycję i jednocześnie kończymy procedurę
wyłaniania generalnego wykonawcy. Na
obecnym etapie realizacji inwestycji finalizujemy rozmowy z najemcami i podpisujemy kolejne umowy. Galeria jest skomercjalizowana już w ponad 90 proc. Wśród
najemców znajdą się m.in. supermarket
spożywczy, Media Expert oraz butiki sieciowe” – podsumowuje Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress SA.

Na budowie Bramy Pomorza w Chojnicach trwa z kolei montaż obudowy
i wylewanie płyty posadzkowej. Równolegle prowadzone są prace przy
instalacjach podposadzkowych oraz
montaż kanałów wentylacyjnych.

W przypadku inwestycji w Krośnie, finalizowana jest procedura wyłaniania
generalnego wykonawcy. Obiekt jest
skomercjalizowany w ponad 80 proc.,
a najemcami będą m.in. Biedronka
i Media Expert.
W tym roku spółka chce jeszcze rozpocząć budowę obiektu w Mielcu i Oleśnicy.
W planach są także inwestycje w Olsztynie, Kielcach, Warszawie i Wejherowie, gdzie deweloper zakupił grunt
i przystępuje do prac projektowych.

