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Polska od lat jest w ścisłej czołówce krajów najatrakcyjniejszych dla 
rozwoju biznesu. Ceniona jest za umiejętne łączenie biznesu z nauką 
i efektywne wykorzystywanie swoich atutów wraz utrzymaniem 
dynamicznego rozwoju gospodarczego. Wspomniane walory skutkują 
stałym zainteresowaniem kolejnych inwestorów, którzy pragną swoje 
siedziby i biura prowadzić w poszczególnych miastach Polski. 

Tym samym przewiduję się ciągłe zapotrzebowanie na nowoczesne 
powierzchnie biurowe, a z nim rozwój całego segmentu tego rynku. 
Najbliższe realizacje biurowców połączone z dobrą lokalizacją, 
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie instalacji, 
ekologii, bezpieczeństwa i odporności na cyberataki oraz zapewniające 
usługi „fit out’u” (dedykowana aranżacja powierzchni biurowej),  będą 
stanowić bardzo atrakcyjny i poszukiwany przez poważnych najemców 
produkt.  Przyszłość to Nowoczesne Centra Biznesu, czyli Inteligentne 
Biurowce Przyszłości!

Polski rynek przyjazny dla biznesu



Biurowca 
NCB

PFI Global zapewni w spółce celowej:

 ■  Wdrożenie systemów i rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 
zwiększających rynkową przewagę nad konkurencją;

 ■ Wkład finansowy na udział własny - 30% kosztów inwestycji;

 ■ Pozyskanie finansowania uzupełniającego;

 ■ Skomercjalizowanie powierzchni biurowych;

 ■    Przygotuje spółkę do sprzedaży funduszowi, bądź 
do pozostawienia w majątku własnym z opcją 
wyjścia dla jednego, bądź drugiego partnera.

w oparciu o spółkę celową

p r e z e n t u j e

realizacji 
Projekt



Poczuj się
bezpiecznie

Komfort pracy w bardzo dużej mierze zależy od poczucia 
bezpieczeństwa. Dlatego w Nowoczesnym Centrum Biznesu bardzo 
istotną wagę przykładamy do zapewnienia najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa zarówno osób, mienia, jak i danych informatycznych.  

Pełny monitoring powierzchni, zapewnienie kontroli dostępu do 
budynku, inteligentne systemy zamkowe, dedykowane systemy 
ewakuacji dla VIP, dwa niezależne źródła zasilania to tylko jedne 
z wielu systemów zapewniających bezpieczeństwo i komfort pracy. 
Natomiast najnowocześniejsza infrastruktura i systemy IT zapewnią 
ochronę wszelkich danych informatycznych przed cyberatakami 
oraz atakami EMP (impulsami elektromagnetycznymi).
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Biurowiec
w zgodzie
z przyrodą

Dbałość o najbliższe otoczenie jest jednym z priorytetów 
Nowoczesnego Centrum Biznesu. Dlatego też na każdym z etapów 
procesu inwestycyjnego będą uwzględniane rygorystyczne 
wytyczne realizacyjne pozwalające na znaczące obniżenie kosztów 
eksploatacji budynku, jego wysoką energooszczędność, czy też 
wdrożenie inteligentnych systemów sterowania temperaturą, 
czego efektem będzie uzyskanie Zielonych certyfikatów LEED 
i BREEAM. Zapewnią one przynależność do elitarnego grona 
biurowców mogących poszczycić się takim wyróżnieniem. 
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Interaktywne
zarządzanie

inteligentnym
 budynkiem

Nowoczesne Centrum Biznesu będzie należeć do grona 
„Inteligentnych budynków”, czyli takich, które zapewniają wysoki 
poziom estetyki, wysoką wydajność, komfort i bezpieczeństwo 
pracy, wdrożenie zaawansowanych technologii teleinformatycznych 
oraz automatycznej i interaktywnej eksploatacji nowoczesnych 
systemów budynku (IT, klimatyzacji, ppoż, antywłamaniowy, kontroli 
dostępu, sterowania temperaturą, sterowania oświetleniem itp.). 
Dzięki takim rozwiązaniom NCB zapewni niezwykły i ergonomiczny 
komfort pracy.
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Łączymy
Liderów

Nowoczesne Centrum Biznesu to najlepsze miejsce 
dla liderów swoich branż. W procesie komercjalizacji 
powierzchni biurowych zapewniony będzie elitarny 
dobór partnerów, którzy zdecydują się wynająć 
powierzchnie pod swoje biura.  Każdemu najemcy 
zapewniona będzie usługa „fit out’u”, dzięki której 
w krótkim terminie zostanie wykonana dedykowana 
aranżacja biura (lub jego późniejsza modyfikacja), 
uwzględniająca wszelkie ustalone wymagania 
i potrzeby.  

Profesjonalne zarządzanie obiektem, połączone 
z szeroko rozumianą opieką posesora to kolejny atut 
podnoszący komfort współpracy z  Nowoczesnym 
Centrum Biznesu. 

Elastyczne dopasowanie 
powierzchni biurowych

Komercjalizacja 
powierzchni



funkcjonalności
Dodatkowe

Kto powiedział, że parking musi być nudny lub biurowiec 
to tylko miejsce pracy?  By zwiększyć komfort pracy i jej 
efektywność w Nowoczesnym Centrum Biznesu znajdą się 
również strefy pozwalające na regeneracje sił fizycznych lub 
umysłowy odpoczynek. 

Będzie to możliwe dzięki udostępnionej strefie 
fitness, a także green-zone na dachu budynku, 
czyli strefa aktywnego wypoczynku. Ponadto 
w budynku znajdować się będzie Lunch-Bar 
zapewniający posiłki dla pracowników biura oraz 
obsługę cateringową spotkań biznesowych i biur 
Zarządów w wysublimowanej oprawie.



Parking biurowca zostanie wyposażony 
w wielkowymiarowe ekrany, dzięki 
którym będzie możliwe wyświetlanie 
dedykowanych informacji zarówno dla 
pracowników, jak i przyjezdnych gości. 
Alternatywnym sposobem dotarcia do 
biura będzie możliwość skorzystania 
z lądowiska na dachu biurowca.



Struktura grupy
inwestycyjnej

PFI Global PARTNER

Premiowy Fundusz 
Inwestycyjny Future S.A.

GC Deweloper Sp. z o.o

Nexus NT S.A.

PB Inter-System S.A.

FPP Grant 

Spółka celowa 
PFI Future - nazwa projektu S.A.

Spółka zależna  
Partnera

Spółka celowa 1

Spółka celowa 2

Spółka celowa 3

Spółka celowa 4

Partner 1

Partner 2

Partner 3



Poznaj nas
bliżej

Grupa Kapitałowa PFI GLOBAL jest doświadczonym 
inwestorem, posiadającym wyjątkowe kompetencje 
zdobyte w ciągu 25 lat. 

Wysoka wiarygodność spółki i zaufanie jednostek 
samorządowych oraz instytucji finansowych pozwalają PFI 
Global skutecznie działać na rynku inwestorskim. 

Swój portfel nieruchomości spółka buduje poprzez 
realizację inwestycji w różnych segmentach rynku:

 ■ Oceanaria i obiekty promujące nową kulturę 
spędzania czasu wolnego; 

 ■ Nowoczesne biurowce;

 ■ Apartamentowce;

 ■ Hotele;

 ■ Galerie medyczne i obiekty służby zdrowia;

 ■ Hale targowe;

 ■ Parkingi.

PFI Global zapewnia również pozyskiwanie finansowania 
inwestycji realizowanych z partnerami zewnętrznymi 
w ramach spółek celowych.



Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

PFI GLOBAL 
ul. Dmowskiego 17b, 50-203 Wrocław

BIURO ZARZĄDU:
ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

tel.: +48 71 712 73 00
E-mail: biuro@pfiglobal.com.pl
www.pfiglobal.com.pl

NIP 8982197585
Kapitał zakładowy: 80 605 000 PLN
Kapitał własny: 96 290 000 PLN


