PREZES JAN MROCZKA NOMINOWANY DO NAGRODY
„PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2012”

J

an Mroczka,
prezes spółki
Rank Progress SA,
otrzymał nominację do
tegorocznej nagrody
„Przedsiębiorca Roku
2012”. Redakcja „Pulsu
Biznesu” wytypowała
spośród setek
przedsiębiorców tylko
dziesięciu kandydatów,
którzy w mijającym
roku w brawurowy
sposób wkroczyli
na nowe rynki,
przeprowadzili ambitne
przejęcia i wypracowali
zapierające dech
w piersiach wyniki.

Prezes Rank Progress SA znalazł się wśród
dziesięciu nominowanych przedsiębiorców,
którzy zostali docenieni za wizję i odwagę biznesową oraz wyjątkowe osiągnięcia w rozwijaniu swoich firm. Tym samym, Jan Mroczka
ma szansę zostać Przedsiębiorcą Roku 2012
i otrzyma statuetkę Wektora, wręczaną tradycyjnie podczas corocznej gali Pracodawców
Rzeczpospolitej Polskiej, która odbędzie się 12
stycznia 2013 roku. Jan Mroczka, prezes Rank

Progress SA, otrzymując nominację do nagrody, został wyróżniony między innymi za trafne
inwestowanie w galerie handlowe w małych
miastach. Doceniono również wyjątkowe
wyczucie i skuteczność w zakresie sprzedaży
wybranych centrów handlowych w 2011 roku
oraz przejęcia atrakcyjnych projektów w roku
2012. Nominujący wskazali również na zaangażowanie w obiecujący sektor utylizacji odpadów.

RANK PROGRESS NOMINOWANY DO TYTUŁU
MISTRZA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2012

R

ank Progress znalazł się
w ekskluzywnym gronie
spółek walczących o tytuł Mistrza GPW 2012 w plebiscycie
organizowanym przez „Puls
Biznesu”. Do końca roku mogą
głosować w nim czytelnicy biznesowego dziennika.
Redakcja „Pulsu Biznesu” wytypowała 16

najciekawszych spółek mijającego roku notowanych na głównym parkiecie GPW. Zostały one
połączone w pary i rywalizować
będą w systemie pucharowym.
Rank Progress został nominowany za „wyjątkowe, w okresie kryzysu
deweloperów, inwestycje oraz pomysł
na utylizację odpadów”. Konkurs trwa do
końca grudnia.

Swój głos na najlepszą spółkę można oddać na stronie:
www.pb.pl/2915344,49091,wybierz-mistrza-gpw-2012

Najlepszego Przedsiębiorcę Roku wybierają
do 31 grudnia internauci portalu i czytelnicy
Pulsu Biznesu.
Warto podkreślić, że Jan Mroczka jest jedynym przedstawicielem branży developerskiej
w tegorocznej edycji konkursu.

Głos na najlepszego przedsiębiorcę można oddać na stronie
www.wektor.pb.pl

R

DOCENIENI PRZEZ RYNEK

ok 2012 upłynął Rank Progress pod
znakiem licznych nagród i wyróżnień.

„W konkursie Prime Property Prize 2012
Rank Progress zdobył tytuł Dewelopera
Roku. Wyróżnienie zostało nam przyznane
za dotychczasowe dokonania i aktywność
na rynku nieruchomości komercyjnych oraz
wyznaczanie nowych kierunków w rozwoju
na rynku centrów handlowych. Organizatorzy konkursu wskazali na fakt, że gdy w kryzysie większość deweloperów centrów handlowych odkładała swoje projekty na półkę,
nasza spółka – na przekór rynkowej koniunkturze – budowała, wynajmowała oraz znajdowała kupców na kolejne obiekty” – pod-

GALERIA ŚWIDNICKA WSPIERA STOWARZYSZENIE
JULA OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI CHORYMI
NA BIAŁACZKĘ

S
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Stowarzyszenie JULA powołali przyjaciele Julki, dziewczynki, która walczyła z białaczką zarażając swoją energią
innych pacjentów. Julka przegrała, ale
szerokie grono osób, które wspierały ją
w ostatnich miesiącach życia postanowiło pomagać innym dzieciom. Galeria
Świdnicka aktywnie pomaga w tej akcji.

kreśla Andrzej Bartnicki.
W zestawieniu 2000 największych polskich
przedsiębiorstw, opublikowanym przez
dziennik „Rzeczpospolita”, Rank Progress
zajął pierwszą pozycję wśród firm najbardziej rentownych i najbardziej efektywnych.
Natomiast w zestawieniu Gazety Giełdy
„Parkiet” spółka uzyskała najlepszą dynamikę wzrostu przychodów i poziom najważniejszych wskaźników finansowych w 2011 roku
wśród wszystkich 17 spółek deweloperskich
tworzących giełdowy indeks WIG-Deweloperzy. Rank Progress znalazł się też wśród
dziesięciu najlepszych spółek 2011 roku
w konkursie portalu Inwestycje.pl.

GALERIA PIŁA
- TAK BĘDZIE NAZYWAŁA SIĘ
INWESTYCJA RANK PROGRESS SA
półka Rank Progress SA ma już nazwę
dla inwestycji realizowanej w Pile.
Galeria Piła powstaje w ścisłym centrum
miasta i ma szansę przyciągnąć 200 tys.
klientów – mieszkańców Piły i okolic.

grudniu centrum należące do Rank
Progress zorganizowało po raz kolejny akcję honorowego oddawania krwi
oraz aukcję ozdób świątecznych przygotowanych przez świdnickie szkoły i przedszkola. Cały dochód został przeznaczony na
pomoc dla czteroletnich Natalii i Gracjana
zmagających się z chorobą nowotworową.

Konkurs „Przedsiębiorca Roku” jest organizowany już po raz trzeci. Zwycięzcę wybierają
czytelnicy „Pulsu Biznesu” w internetowym
głosowaniu. „Wektory” są przyznawane tym,
którzy swoją działalnością wskazują kierunki
rozwoju w różnych dziedzinach gospodarki.

Otwarcie Galerii Piła planowane jest na III
kwartał 2014 roku. Obiekt jest skomercjalizowany już w ponad 90 proc.
– Galeria ta będzie pierwszym obiektem
z tak bogatą ofertą handlową w Pile. Chcieliśmy zatem, żeby jej nazwa była bliska mieszkańcom miasta i w pełni tożsama z jego
nazwą – mówi Halina Wyborska, Rzecznik
Prasowy Rank Progress SA. – Mamy nadzieję, że przypadnie również do gustu klientom,

Radosnych i Pogodnych Świat Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

którzy będą przyjeżdżać do naszego centrum handlowego z okolicznych miejscowości i miast – dodaje.
Na obecnym etapie realizacji inwestycji
finalizowane są rozmowy z najemcami
i podpisywane kolejne umowy. Na 34,5 tys.
mkw. powierzchni całkowitej klienci będą
mogli zrobić zakupy w hipermarkecie spożywczym , markecie budowlanym, sieciowych butkach oraz wypocząć w centrum
fitness. Przewidziany jest także parking na
800 miejsc.
Obiekt ulokowany będzie w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca
PKP.

