Prezes Jan Mroczka „Przedsiębiorcą Roku 2012”

J

an Mroczka,
prezes
spółki Rank
Progress SA,
otrzymał
tegoroczną
nagrodę
„Przedsiębiorca
Roku 2012”.
Statuetkę
Wektora odebrał
podczas gali
Pracodawców RP.

C

zytelnicy Pulsu Biznesu docenili Jana Mroczkę za trafne inwestowanie w galerie
handlowe w małych miastach, wyjątkowe wyczucie i skuteczność w zakresie sprzedaży wybranych centrów handlowych. Wskazano również na zaangażowanie w obiecujący sektor utylizacji odpadów.
Ubiegły rok był dla Rank Progress etapem udanych transakcji handlowych oraz wielu nowych
projektów. Umocniło to pozycję firmy, jako lidera w naszym segmencie rynku deweloperskiego.
Cieszymy się, że nowy rok rozpoczynamy otrzymaniem tak wyjątkowego wyróżnienia.
Tą drogą dziękuję Państwu – Przyjacielom naszej firmy, Akcjonariuszom, Inwestorom i wszystkim
Partnerom, za oddanie na mnie głosu. Nagroda jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej spółki
i potwierdzeniem trafnie obranej drogi rozwoju. Realizowana od lat nasza partnerska współpraca
przynosi realne owoce i docenienie przez rynek. Otrzymane wyróżnienie motywuje nas do jeszcze
bardziej wytężonej pracy i spoglądania bez obaw w przyszłość.
Zdobytą nagrodę, jak zawsze, dedykuję wszystkim naszym Partnerom i Pracownikom. Bez Państwa
dotychczasowe sukcesy, przedsięwzięcia, realizacje i inwestycje Rank Progress nie byłby możliwe.
Dziękuję!
Jan Mroczka
Prezes Zarządu Rank Progress
„Wektora” w kategorii „Przedsiębiorca roku” przyznano już po raz trzeci. Statuetki
otrzymują osoby, które swoją działalnością wskazują kierunki rozwoju w różnych dziedzinach gospodarki.

Rank Progress wyróżniony za wzorowe
relacje z inwestorami indywidualnymi

R

S

edakcja „Pulsu Biznesu” doceniła
dbałość Rank Progress o komunikację z inwestorami indywidualnymi.
Firma otrzymała prawo posługiwania
się tytułem „Spółki odpowiadającej inwestorom”
- Staramy się zawsze jak najszybciej i jak
najpełniej odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości każdego, czy to obecnego czy potencjalnego akcjonariusza
bez względu na to, czy to jest to osoba prywatna czy instytucja – mówi
Joanna Paczkowska, dyrektor Biura

Rank Progress zbuduje centrum
handlowe w Wejherowie
półka zabezpieczyła atrakcyjny grunt
w centrum miasta i planuje tam realizację dwupoziomowej galerii handlowej.

Relacji Inwestorskich Rank Progress.
Wyróżnienie „Pulsu Biznesu” to kolejna
nagroda dla Rank Progress za relacje z inwestorami indywidualnymi. W zeszłym
roku spółka zajęła trzecie miejsce wśród
wszystkich spółek giełdowych w konkursie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „Herosi Rynku Kapitałowego”.

Według obecnych założeń, obiekt będzie
łączył w sobie funkcje handlowe, rozrywkowe i usługowe. Całkowita powierzchnia najmu centrum wyniesie około 14 tys.
mkw na dwóch poziomach, przy czym
dolny ma być przeznaczony wyłącznie na
miejsca parkingowe.
– Mamy na koncie już kilka tego typu bardzo udanych projektów. Wierzymy, że

galeria w Wejherowie powtórzy te sukcesy, tym bardziej, że będzie to jedyny
tak nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt
w tym mieście – przekonuje Barbara
Dyś, pełnomocnik zarządu Rank Progress ds. Ekspansji – Biorąc pod uwagę
znaczenie tej galerii dla miasta, liczymy
na sprawną współpracę lokalnych władz
– dodaje.
Obiekt w Wejherowie będzie kolejną
galerią śródmiejską realizowaną przez
Rank Progress.

Od Oleśnicy na Dolnym Śląsku Rank Progress SA
rusza z ogólnopolskim projektem budowy minicentrów handlowych

R

ank Progress podpisał przedwstępną
umowę zakupu gruntu w Oleśnicy,
gdzie powstanie pierwsze z 81 planowanych przez spółkę minicentrów handlowych.

Zgodnie z zapowiedziami zarządu legnickiego dewelopera, spółka rozpoczyna rozpisany na kilka lat projekt, zakładający budowę
81 małoformatowych centrów handlowych
w miastach liczących poniżej 50 tysięcy
mieszkańców. Już wkrótce ruszy budowa
pierwszego takiego centrum w Oleśnicy.

– Grunt ten przejmujemy od inwestora,
który uzyskał wszelkie niezbędne decyzje
administracyjne konieczne do rozpoczęcia
budowy. Z budową ruszymy zapewne pod
koniec pierwszego półrocza 2013 roku –
mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.
– Wejście do mniejszych miast z centrami o powierzchni handlowej około 6 tys.
mkw. to dla nas jeden z priorytetów na
najbliższe lata. Wierzymy, obserwując
duże zainteresowanie za strony najemców, że będzie on dużym sukcesem. Segment ten ma w naszej ocenie bardzo duży

potencjał – podkreśla Jan Mroczka.
Według wstępnych założeń obiekt będzie
miał około 6 - 7 tys. mkw powierzchni najmu
i parking na prawie 250 miejsc. W centrum
mają się znaleźć market spożywczy, drogeria,
salon ze sprzętem gospodarstwa domowego oraz z wyposażeniem do domu, sieciowe
butiki i punkty usługowe. Obecnie Rank Progress prowadzi prace projektowe i późną
wiosną chciałby rozpocząć prace budowlane.
Zgodnie z przyjętą strategia rozwoju, legnicki deweloper komercyjny będzie budował
od 4 do 10 minicentrów rocznie.

