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OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2012 REGIONU LEGNICKIEGO.

T

ytuł przyznała
Panorama Legnicka
na podstawie
głosowania czytelników
pisma oraz internautów
portalu naszemiasto.pl.
Prezes Rank Progress pokonał
zdecydowanie kilkunastu
rywali – między innymi
prezydenta miasta, lokalnych
polityków i szefów znanych
legnickich instytucji.

RANK PROGRESS TWORZY JOINT VENTURE
Z WTEC INTERNATIONAL

Jan Mroczka urodził się i mieszka
w Legnicy. Tutaj też znajduje się
główna siedziba Rank Progress.
Życie zawodowe prezesa spółki
skupia się w wielu miastach Polski i Europy, ale jak wielokrotnie
podkreślał – rodzinne miasto ma
dla niego szczególne znaczenie.
Tutaj, w gronie rodziny i przyjaciół „ładuje baterie” wspierając wiele lokalnych inicjatyw.

R

ank Progress SA podpisał umowę joint
venture z Waste to Energy Canada Inc.
– kanadyjskim koncernem dostarczającym technologię i rozwiązania wykorzystywane w obróbce cieplnej odpadów.
Sygnowany w ambasadzie kanadyjskiej dokument przewiduje współpracę na zasadach joint venture pomiędzy Rank Progress i WtEC przy
budowie zakładów utylizacji odpadów na terenie Polski i Chorwacji. Jak
podkreślają przedstawiciele WtEC,
o decyzji o zawiązaniu wspólnego
przedsięwzięcia zadecydowało bogate doświadczenie Rank Progress SA,
między innymi współpraca firmy z lokalnymi władzami przy budowie kilkudziesięciu obiektów komercyjnych
w Polsce.
-Kanadyjska rządowa agencja EDC,

RANK PROGRESS SA KUPUJE PIERWSZĄ DZIAŁKĘ
POD ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW

Z

a 20,8 mln zł spółka zależna Rank Progress – Rank Recykling Energy – kupiła nieruchomość inwestycyjną, na której
planuje realizację zakładu utylizacji odpadów. Jeśli firma otrzyma na czas wszystkie pozwolenia, budowa może ruszyć jeszcze w tym roku.
Instalacja na 15 – hektarowym gruncie, będzie dysponowała mocami przerobowymi
na poziomie 120-140 tysięcy ton rocznie.
W jej zasięgu będą miejscowości o łącznej
populacji około 2 mln mieszkańców.
– Nieruchomość, którą zakupiliśmy, jest
doskonale zlokalizowana i skomunikowana

z regionem. Co więcej, teren ten jest wstępnie przygotowany pod inwestycję. Jeśli na
czas otrzymamy pozostałe pozwolenia,
budowa może ruszyć jeszcze w tym roku,
a zakończyć się w 2014 r. Zakład, który
tam powstanie, będzie relatywnie duży, ale
technologia modułowa, którą dysponuje
nasz partner pozwala na elastyczne dostosowywanie wielkości instalacji do lokalnych
potrzeb – mówi Jan Mroczka, prezes Rank
Progress.
Zakup jest konsekwencją rozpoczęcia przez
Rank Progress dywersyfikacji działalności
o projekty deweloperskie związane z gospodarowaniem odpadami.

KONCERTY PEŁNE NAGRÓD W CENTRACH
HANDLOWYCH RANK PROGRESS
Szybkie randki, dedykowane romantyczne koncerty dla ukochanej osoby, porady specjalistów od rozterek sercowych i pokazy gorących tanecznych rytmów – tak wyglądały Walentynki
w centrach handlowych należących do legnickiej spółki.
Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny zorganizowany w Galerii Świdnickiej na „Najfajniejsze
zdjęci zakochanej pary”. Na specjalny profil na FB wpłynęło
170 prac, spośród których kilka tysięcy fanów galerii wybrało
obraz pocałunku pary pod Wieżą Eiffel ‘a rozświetlonej przez
wyjątkową energię uczucia.

RANK PROGRESS SA DOŁĄCZYŁ DO STOWARZYSZENIA
EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

BRAMA POMORZA W CHOJNICACH
JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE MIAŁA DACH

G

eneralny wykonawca inwestycji,
spółka Mirbud, prowadzi obecnie
prace związane z montażem konstrukcji stalowej, zbrojeniem i szalowaniem.
W kolejnym etapie rozpocznie się montaż
konstrukcji dachu.
Pierwszy etap budowy Bramy Pomorza
w Chojnicach zakłada realizację największego w regionie marketu budowlanego
oraz galerii handlowej z supermarketem
spożywczym, restauracjami i sieciowymi
butikami. W drugim etapie przewidziano realizację parku handlowego. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 34 000 mkw. Dla klientów przewidziany jest również
parking na 1300 miejsc. Otwarcie centrum planowane jest na jesień 2013 roku. Wartość
inwestycji to 58 mln zł netto.

PARK HANDLOWY W GRUDZIĄDZU NA FINISZU

N

a terenie budowy trwają obecnie
roboty związane z pokryciem dachu
oraz wykonaniem przyłączy do obiektu.
Równolegle przygotowywany jest teren
pod przyszły parking i drogi dojazdowe.
W dalszej kolejności przewidywane są końcowe prace związane z montażem obudowy
obiektu. Wartość inwestycji to 9 mln zł netto. Otwarcie parku handlowego planowane
jest pod koniec wiosny.

BUTIKI SWISS W GALERIACH
RANK PROGRESS SA

R

ank Progress został członkiem SEG
(Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) - niezależnej organizacji skupiającej
spółki notowane na GPW i NewConnect.

B

SEG działa od roku 1993 roku, wspierając rozwój rynku kapitałowego w Polsce poprzez działania edukacyjne,
promujące i lobbingowe. Jego celem
jest integracja środowiska emitentów
papierów wartościowych i reprezentowanie wspólnego interesu tej grupy
podmiotów.

Jako pierwsi, z oferty butików Swiss,
będą mogli skorzystać klienci Galerii
Piła, której otwarcie planowane jest na

utiki Swiss, oferujące klientom szeroki
wybór zegarków i biżuterii, znajdą się
w galeriach realizowanych przez Rank Progress SA – w Pile, Olsztynie i Duchnowie.

III kwartał 2014 roku. Obiekt będzie miał
powierzchnię ok. 34,5 tys. mkw oraz parking na 800 miejsc. Galeria jest skomercjalizowana już w ponad 90 proc. Makroregionalne Centrum Handlowe Jaroty
w Olsztynie zajmie powierzchnię blisko
52,5 tys. mkw., a wśród najemców znajdzie się między innymi market budowlany.
Z kolei na 2015 planowane jest otwarcie
Centrum Makroregionalnego Warszawa-Wschód w Duchnowie.

DEICHMANN W GALERII PIŁA

G

aleria Piła ma nowego najemcę.
Do grona sklepów, które znajdą się
w ofercie centrum handlowego, dołączyła sieć salonów obuwniczych Deichmann.
Sklep zajmie powierzchnię blisko 500
mkw.

SEG wspiera również spółki członkowskie w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku i relacji inwestorskich.

S

która finansuje projekty naszego
partnera, wyraziła zainteresowanie
finansowaniem wszystkich wspólnych spalarni Rank Progress i WtEC.
W projekt chcą się też zaangażować
polskie banki – informuje Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress
i dodaje:
-Realizację pierwszej spalarni chcielibyśmy rozpocząć jak najszybciej,
jeszcze w tym roku. Wtedy jej uruchomienie byłoby możliwe w 2014 r.
Budowę dwóch kolejnych zamierzamy
rozpocząć w przyszłym roku. Do tej
pory wybraliśmy łącznie osiem interesujących nas lokalizacji, z których
trzy są już pewne.
Osiem zaplanowanych projektów
spółka chce zrealizować w ciągu
najbliższych pięciu lat. Ich łączny
koszt to około 200 mln euro.

Otwarcie obiektu planowane jest na III
kwartał przyszłego roku. Na obecnym etapie realizacji inwestycji finalizowane są rozmowy z najemcami i podpisywane kolejne
umowy. Galeria Piła powstaje w ścisłym
centrum miasta i ma szansę przyciągnąć 200
tys. klientów – mieszkańców Piły i okolic.

SUPERMARKETY MARCPOL W OBIEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ RANK PROGRESS

ieć spożywcza MarcPol dołączyła do grona najemców inwestycji realizowanych przez spółkę Rank
Progress SA. Supermarkety zostaną
otwarte w regionalnym centrum handlowym Brama Pomorza w Chojnicach
i parku handlowym w Grudziądzu.

– Brama Pomorza w Chojnicach i park
handlowy w Grudziądzu to inwestycje

bardzo od siebie różne, jednak każda
z ogromnym potencjałem. Dzięki dopasowaniu profilu obu obiektów do potrzeb
danego regionu, możemy mieć pewność,
że spełnią one oczekiwania przyszłych
klientów – mówi Halina Wyborska,
Rzecznik Prasowy Rank Progress SA.

– Supermarkety MarcPol będą doskonałym uzupełnieniem oferty handlowej,
którą przygotowujemy dla mieszkańców
Chojnic, Grudziądza i okolicznych miejscowości – dodaje.
Polska sieć supermarketów MarcPol
istnieje na rynku od ponad 20 lat.

