
MEMORANDUM INWESTYCYJNE
Nautilus Gdańsk - Etap I



Wprowadzenie
Unikalna możliwość inwestycyjna w projekt budowy i zarządzania
oceanarium pod nazwą Nautilus Gdańsk.

PFI Future S.A. oferuje możliwość wspólnej inwestycji         
w unikatowy Obiekt Strefy Czasu Wolnego o ponadregio-
nalnym znaczeniu, z wiodącą funkcją Oceanarium - 
Nautilus Gdańsk. Partner zyska możliwość inwestowania 
poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmiot będący 
bezpośrednim udziałowcem w spółce celowej powołanej 
do realizacji inwestycji oraz docelowo otrzyma możliwość 
przejęcia pakietu kontrolnego w perspektywie 36 miesię-
cy od otwarcia obiektu.

18 900 m2

POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ KOSZT INWESTYCJI
278 MPLN 

GOŚCI ROCZNIE
2 mln

ROCZNY PRZYCHÓD
88 MPLN

* ** ***

*      koszt inwestycji z gruntem bez uwzględnienia kosztów finansowych i bieżących kosztów funkcjonowania spółki w fazie inwestycyjnej
**    spodziewana roczna frekwencja odwiedzających obiekt
***  zakładane przychody przy rocznej frekwencji 2 mln osób  
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CAŁKOWITY WKŁAD BRANŻY TURYSTYCZNEJ DO PKB W 2016 r; DANE SZACUNKOWE I PROGNOZY NA 2027 r.

2016 r.

2027 r.

6 560,1
mld EUR

ŚWIAT

9 920,2
mld EUR

ŚWIAT

1 758
mld EUR
EUROPA

2 280,2
mld EUR
EUROPA

19,4
mld EUR
POLSKA

29,6
mld EUR
POLSKA

W
YD
AT
KI
:

ZAKWATEROWANIE

TRANSPORT

ROZRYWKA

BILETY WSTĘPÓW

Wprowadzenie

Zmiany społeczne zachodzące na świecie, w Europie               
i w Polsce powodują dynamiczny rozwój przemysłu czasu 
wolnego. W krajach Europy Zachodniej, czy też szerzej – 
we wszystkich krajach, w których społeczeństwo osiągnę-
ło pewien poziom dobrobytu, od dawna zauważalny był 

Po roku 1989 w Polsce, wraz z rozwojem zamożności 
społeczeństwa, bardzo szybko zaczęły rozwijać się 
miejsca oferujące różnego rodzaju usługi związane ze 
spędzaniem czasu wolnego. Powstały centra handlowe, 
które przez wiele lat, oprócz możliwości robienia 
zakupów, stały się miejscami spotkań towarzyskich. 
Następnie przyszedł czas na szybki rozwój oferty nowo-
czesnych muzeów, które szukając uatrakcyjnienia swojej 
oferty wprowadziły multimedia i interaktywność. Obec-
nym trendem są obiekty wielofunkcyjne z dedykowaną        
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trend konsekwentnego wzrostu wydatków konsumentów 
na usługi podnoszące jakość spędzania czasu wolnego. 
W ślad za tym stopniowo rozwijały się branże zaspokaja-
jące tego typu potrzeby, związane z rekreacją, sportem, 
kulturą, rozrywką czy wreszcie turystyką.

i tematyzowaną rozrywką, oraz ofertą skierowaną do 
szerokiego spektrum odbiorców, w której każdy znajdzie 
coś ciekawego dla siebie i spędzi większą część dnia, 
niezależnie od warunków pogodowych. Obiekty te cieszą 
się rosnącym zainteresowaniem nie tylko wśród rodzin, 
czy innych mniej formalnych grup szukających możliwości  
ciekawego spędzenia wolnego czasu, ale również 
inwestorów, którzy widzą w tych obiektach olbrzymi 
potencjał inwestycyjny.

Źródło: World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism - Economic Impact 2017

Źródło: World Travel & Tourism Council: Economic Impact 2017 / World / Europe / Poland

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/poland2017.pdf

51,22% 29,70% 52,58%

RYNEK CZASU WOLNEGO
Stały wzrost przychodów i ruchu turystycznego
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Wprowadzenie

Strategia PFI Future S.A. doskonale wpisuje się w ten 
rosnący trend. Pierwszym krokiem na drodze realizacji    
tej strategii jest projekt Nautilus Gdańsk. PFI Future S.A. 
wraz z Areną Gdańsk Sp. z o.o. [spółką w 100% należącą 
do Gminy Miasta Gdańsk], na mocy umowy inwestycyjnej, 
rozpoczęły realizację wspólnego Przedsięwzięcia - Komplek-
su Nautilus Gdańsk. W ramach I etapu powstanie piersze 
w Polsce komercyje oceanarium tematyczne - kolejny 
odcinek cyklu „Water Worlds - Źródła pozytywnych 

emocji”, poświęcony faunie i florze Ameryki Południowej.

PFI Future S.A. opracowało unikalny model współpracy      
z gminami, który polega na wspólnej inwestycji zasobów    
i środków w nowo tworzony wehikuł inwestycyjny.            
PFI Future S.A., poprzez spółki celowe, inwestuje środki 
finansowe oraz know-how, natomiast Partner Publiczny 
zapewnia działkę pod zabudowę oraz wsparcie inwestycji. 

PRZYSZŁE TRENDY W TURYSTYCE:

większa ilość wolnego czasu spowodowana zakazem handlu w niedzielę w Polsce; 
konieczność uatrakcyjnienia obiektów handlowych;
zapotrzebowanie na rozrywkę połączoną z edukacją;
rosnąca popularność atrakcji typu „indoor” (atrakcje zadaszone).

Dochody społeczeństwa rosną wraz z siłą gospodarki, dlatego też Polacy coraz częściej poszukują 
nowych, ekscytujących sposobów spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Centra 
handlowe w dużej mierze zaspokajały tę potrzebę w ciągu ostatnich 10 lat, ale obecnie konsumenci coraz 
częściej poszukują alternatywnych miejsc, w których cała rodzina może spędzać czas wolny od pracy.
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Wprowadzenie

PFI Future S.A. oraz Arena Gdańsk Sp. z o.o., reprezentu-
jąca Partnera Publicznego - Miasto Gdańsk, rozpoczęły 
wspólnie budowę oceanarium zlokalizowanego w bezpo-
średnim sąsiedztwie stadionu Energa Gdańsk oraz 
centrum Międzynarodowych Targów Gdańskich - AMBE-
REXPO. Oceanarium jest pierwszym etapem inwestycji, 

która w dalszych etapach będzie składała się z hotelu         
z zapleczem konferencyjnym, kompleksu wodnego 
Egzotyczna Laguna oraz Galerii Medycznej. Koszt 
inwestycji pierwszego etapu – oceanarium - to 278 
MPLN*. Dodatkową atrakcją oceanarium będzie kino 5D. 

Powierzchnia oceanarium Nautilus Gdańsk będzie liczyła 
ponad 18 900 m2. Oceanarium będzie tematyzowane,                 
a tematem przewodnim będzie fauna i flora Ameryki 
Południowej. W tym kontekście Nautilus Gdańsk będzie 
stanowił kolejny odcinek opowieści, którą zapoczątkowa-
ło wrocławskie Afrykarium, przyciagające od 4 lat blisko 
dwumilionowe rzesze zwiedzających, wybudowane i od 
początku zarządzane przez członków konsorcjum powo-
łanego do realizacji Przedsięwzięcia w Gdańsku. Narrację 
marketingową Nautilusa Gdańsk uzupełni tematyzacja 
inspirowana powieścią 20 000 mil podmorskiej żeglugi 
Juliusza Verne’a.

Model biznesowy oceanarium oparty jest na stworzeniu 
atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego, którego 
głównym źródłem przychodu są opłaty pobierane ze 
sprzedaży biletów.  

W Europie istnieje około 25 wielkoformatowych oceana-
riów, z których najstarsze powstało 10 sierpnia 1872 r.              
w Brighton w Wielkiej Brytanii, a najnowsze w Rosji w 2015 
r. Wszystkie oceanaria prezentują ogólnie życie morskie, 
łącząc różne gatunki fauny i flory, często w konfigura-
cjach, które nie współistnieją w naturze. Koncepcja PFI 
Future S.A. koncentruje się na jednym konkretnym regio-
nie geograficznym jako wiodącym temacie, co z kolei 
tworzy spójną opowieść dla odwiedzających i pozwala na 
spójny przekaz edukacyjny poprzez uzupełnienie prezen-
tacji fauny i flory informacjami o danym regionie, jego 
kulturze i historii. Kolejne planowane Obiekty Strefy 
Czasu Wolnego (zwane dalej OSCW) z wiodącą funkcją 
oceanarium będą miały swoją unikalną tematykę                   
i tworzyć  sieć odcinków pod wspólną marką: Wodne 
Światy / Water Worlds. Jesteśmy przekonani, że w Europie 
Środkowej jest miejsce dla conajmniej 10 tego typu 
obiektów, w tym dla około 5 w Polsce. Obecnie badamy 
także możliwości budowy tych obiektów w innych 
miastach Europy.

Powierzchnia oceanarium Nautilus Gdańsk
będzie liczyła ponad 18 900 m2 

*  wraz z wartością gruntu na podstawie wstępnych założeń
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Opis koncepcji
Kompleksu Nautilus Gdańsk
Magiczna podróż inspirowana literaturą Juliusza Verne’a
- unikatowa forma prezentcji fauny i flory Ameryki Południowej
 

Narracja w gdańskim oceanarium skupi się na podróży 
łodzią podwodną Nautilus po wodach Ameryki Południo-
wej. Odwiedzający rozpoczną przygodę od wejścia na 
podkład łodzi zadokowanej w niezwykłej stoczni utrzyma-
nej w klimacie steampunku1.

Pierwszym przystankiem podróży będzie ujście rzeki 
Amazonki, prezentujące scenerię pełną gatunków roślin     
i zwierząt właściwych dla tego zakątka. Następnie 
Nautilus zabierze zwiedzających w podróż do głębi mórz 
i oceanów - w rekinarium wyposażonym w podwodny 
tunel będzie można podziwiać okazy rekinów oraz 
płaszczek. Kolejny przystanek to lazurowa jaskinia Poco 
Azul. Tutaj wyeksponowany będzie zbiornik z rafą koralo-
wą oraz niezwykłe gatunki meduz, ośmiornic i muren.  
Następnie łódź wynurzy się u wybrzeża Peru, ukazując 
zwiedzającym surowy krajobraz okolic Limy. Na szczycie 
urwiska będzie widoczny fragment pociągu kolei transan-
dyjskiej, udostępniony widzom na dalszym etapie 
zwiedzania. Atrakcją tego przystanku będzie wesoła kolonia 
pingwinów Humboldta oraz wolno latających rybitw wąsa- 
tych. Ścieżka zwiedzania poprowadzi dalej na dno zbior-
nika, w którym widoczne będą podwodne harce zwierząt.
Dalszy odcinek zwiedzania, jaskinia - wyposażona będzie 
w interaktywne atrakcje edukacyjne oraz terraria                  
z owadami. Tutaj będzie można spotkać nietoperze 
wampiry, a przestrzeń rozświetlą bioluminescencyjne 
żyjątka. Mijając podwodne ekspozycje kapibar i kajma-
nów czarnych, zwiedzający dotrą do zbiorników dla Wydr 
olbrzymich. Dalszy etap zwiedzania to spacer po 
Amazońskiej dżungli pełnej wolno latających ptaków.         
W gęstwinach znajdować się będą ruiny pradawnej 
świątyni, a w niej terraria z niebezpiecznymi gatunkami 

zwierząt, takimi jak anakondy, tarantule czy piranie. 
Dalszy etap zwiedzania to spacer nad Amazonią. Mijając 
wodospad tryskający ze ścian świątyni będzie można 
poznać fantastyczne gatunki roślin owadożernych, 
epifitów i mrówek. Ostatni etap zwiedzania zapewni 
niezapomniane wrażenia. Zejście klatką schodową 
otoczoną imponującym, cyfrowym akwarium pełnym ryb 
właściwych dla różnych stref głębokości imitować będzie 
wirtualne zanurzenie, czyli ponowną podróż w głębię 
tropikalnych wód. 
 
Oceanarium w unikatowy sposób będzie prezentowało 
faunę słodkowodną i morską oraz florę lasu deszczowe-
go, a także wolnolatające ptaki charakterystyczne dla 
tego rejonu. Uzupełnieniem oferty będzie futurystyczne 
kino 5D oferujące zapierający dech w piersiach lot nad 
Gdańskiem.

Oceanarium jako przygoda i edukacja
w zupełnie nowej formie

1 
Nurt stylistyczny będący odmianą fantastyki naukowej, boczna galąź cyberpunku, nawiązujący stylistyką, estetyką i techniką do maszyn parowych wiktoriańskiej „epoki pary”. W przeciwieństwie do cyberpunku, technika funkcjonująca          

   w rzeczywistości steampunk nie jest oparta na elektronice lecz na mechanice. Jej charakter wyraża się w unikatowym połączeniu stylistyki retro z konwencją futurystyczną. Cechuje go zafascynowanie rewolucją przemysłową,
   maszynami o konstrukcji mechanicznej napędzanymi parą wodną, wynalazczością, a także estetycznym wyrafinowaniem i elegancją cechującymi wiek XIX.
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Nautilus Gdańsk - widok na plac wejściowy
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Zalety inwestycji oraz
potencjalne zwroty dla Inwestora
Unikalna możliwość wejścia na szybko rosnący rynek przemysłu spędzania czasu wolego.
Wysoki poziom EBIDTA, satysfakcjonujące zwroty z zainwestowanego kapitału.

Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych        
w 2016 i 2017 r. uległa poprawie m.in. dzięki rządowym 
programom socjalnym 500+, które przyczyniły się do 
jakościowego wzrostu poziomu życia. Wzmacnia to istnie-
jące od lat trendy stopniowego zwiększania konsumpcji 
przez polskie społeczeństwo. Dodatkowym pozytywnym 
bodźcem zwiększającym przychody branży edukacyjno-
-rozrywkowej jest wprowadzany stopniowo zakaz handlu 
w niedzielę. W rezultacie polskie gospodarstwa wydają 
więcej na podróże, rekreację i kulturę. Kolejnym czynni-
kiem poprawiającym przychodową perspektywę inwesty-
cji w OSCW jest rosnąca od lat w dwucyfrowym tempie 
liczba turystów odwiedzających Polskę.

+ wzrost jakościowego poziomu życia
   polskich gospodarstw

+ najniższa w historii stopa bezrobocia

+ wzrost średniego dochodu miesięcznego

+ rosnąca potrzeba nowych form spędzania czasu
   wollego związana z zakazem handlu w niedzielę

+ wzrost zagranicznego ruchu turystycznego

+ wzrost polskiego PKB - 5,1% w II kw. 2018 r.

Wzrost polskiego PKB wyniósł 4,7% w 2017 r., a prognozy 
dla Polski na następne lata są bardzo optymistyczne. 
Stopa bezrobocia jest obecnie najniższa w historii i wyno-
siła we wrześniu 2018 r. 5,7%. Średni dochód miesięczny 
w Polsce rośnie i wynosi obecnie niespełna 4 900 PLN       
(1 100 EUR). Według autorki propertynews.pl, Małgorzaty 
Burzec-Lewandowskiej, rynek rozrywki w Polsce wycenia-
no na około 80 mld PLN w 2016 r. Dla porównania               
w 2010 r. wynosił on ok. 50 mld PLN. Poprawa standar-
dów życia w Polsce pozwala dziś na większe wydatki: 
bardziej wykwintną kuchnię, zakwaterowanie w hotelu 
czy atrakcje. Według Janusza Mitulskiego, dyrektora ds. 
Rozwoju w Marriott International Central and Eastern 
Europe, branża rozrywkowa stanowi 10% światowego 
PKB. W Polsce jest to tylko 5-6%, co świadczy o możliwo-
ści dalszego wzrostu. Inwestorzy wykorzystują tę szansę. 
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Projekt Nautilus wpisuje się w obecne zapotrzebowanie         
na tego typu rozrywkę. Przykład Afrykarium, pierwszego 
zbudowanego przez PFI oceanarium w Polsce pokazuje,          
że frekwencja utrzymuje się na wysokim poziomie osiąga-
jąc rekordowe parametry na poziomie 1,8 mln odwiedza-
jących rocznie, przy utrzymujących się już od czterech lat 
trendach wzrostowych.

Reasumując, inwestycja w obiekt czasu wolnego razem                 
z PFI Future S.A. jest korzystna ze względu na szybko 
rosnący rynek warty około 25 mld EUR 2, wysokie marże 

operacyjne zachęcają do inwestowania w ten obszar 
rynku, na którym wysokie bariery wejścia ograniczają 
konkurencję. 

Niewątpliwym atutem inwestycji jest partnerstwo Miasta 
Gdańsk, zapewniające m.in. wsparcie promocyjne obiek-
tu. Z uwagi na charakter obiektu posiada on małą wrażli-
wość na wahania koniunkturalne, docelowy segment 
odwiedzających to rodziny z dziećmi dla których  obszar 
edukacyjno rozrywkowy pozostaje w bardzo szerokim 
kręgu zainteresowań.

IRR Projektu @ 20 lat

Dzięki wysokim marżom operacyjnym inwestycja
daje zwrot na poziomie projektu od 10% przy 1,47 mln odwiedzających rocznie

do 16% przy 2 mln odwiedzających rocznie. 

2 
źródło: Ministerstwo Turystyki. Turystyka w Polsce 2016
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Gdańsk północnym oknem
Polski na świat

Gdańsk to miasto położone w północnej Polsce nad 
Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Gdańską. To centrum 
kulturalne, naukowe i gospodarcze, oraz stolica woje- 
wództwa pomorskiego. To także ośrodek gospodarki 
morskiej z największym w Polsce terminalem kontenero-
wym. Miasto z 464 293 mieszkańcami zajmuje szóste 
miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a siódme 
miejsce pod względem powierzchni – 261,96 km². Ośro-
dek aglomeracji gdańskiej wraz Gdynią i Sopotem tworzą 
Trójmiasto o łącznej populacji 747 000 mieszkańców.

Województwo pomorskie odwiedza rocznie 9 mln 
turystów, z czego samo Trójmiasto blisko 5 mln

(w tym dzięki komunikacji lotniczej i morskiej
 23% stanowią turyści ze Skandynawii).

W Gdańsku corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez                  
o charakterze targów branżowych. Wiele z nich organizują 
Międzynarodowe Targi Gdańskie, znajdujące się w Cent- 
rum Wystawienniczo-kongresowym AMBEREXPO, zlokali-
zowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Nautilusa Gdańsk.
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* 
źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/wakacje-2017-pogoda-nie-zniechecila-do-gdanska-przyjechalo-jeszcze-wiecej-turystow,a,88400;

na podstawie badań Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka
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Łódź 2,5 h 

Katowice 4,5 h (odcinek A1 w budowie)

Szczecin 3 h

Wrocław 5 h (S8, A1)

Rzeszów 7 h

Berlin 6 h (trasa ekspresowa S6)

odcinki w budowie

odcinki planowane

odcinki gotowe

Dostępność komunikacyjna do Trójmiasta w 2020 r.
z większych miast Polski (czas dojazdu samochodem
w godzinach).

Dużym atutem miasta jest jego wysoki i bardzo dobrze 
rozwinięty potencjał komunikacyjny – drogowy, lotniczy              
i morski, dzięki któremu Gdańsk stanowi główny węzeł 
komunikacyjny północnej Polski.

S7

Kraków

Olsztyn

Rzeszów

Lublin

GDAŃSK
Gdynia

Katowice

Wrocław

Poznań

Bydgoszcz Toruń

Łódź

Warszawa

Szczecin

A1

A1

S19

Kielce

S6 S7

S7

S5

S5

A4

Przyczynia się on do wzrostu atrakcyjności marketingo-
wej, turystycznej iinwestycyjnej miasta, przyciągania 
kolejnych inwestorów, realizację nowoczesnych inwesty-
cji, a także do ciągłego wzrostu strumienia turystycznego.

Gdańsk to jedno z najlepiej
skomunikowanych polskich miast

S8

S7
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Nautilus Gdańsk 
nowa ikona Trójmiasta
Optymalna lokalizacja w nowopowstającym centrum biznesowo-rozrywkowym w bliskim
sąsiedztwie stadionu miejskiego Energa Gdańsk. Projekt wpisujący się w zakrojone na szeroką 
skalę działania rewitalizacyjne nadmorskiej dzielnicy Letnica 3.0.

HOTELE

OBW
O

D
N

ICA TRÓ
JMIASTA

SOPOT

Skrzyżowanie autostrady A1
i tras ekspresowych S6 i S7

Szybka
Kolej Miejska

Szybka
Kolej Miejska

Martwa WisłaDWORZEC GŁÓWNY
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Szczecin
GDYNIA
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91
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MOLO
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20 min

10 min
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89

TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ

NAUTILUS GDAŃSK

Stacja SKM

NAUTILUS
GDAŃSK

LETNICA

PORT
GDAŃSKI

Tunel
Marynarki Polskiej

Odcinek III

Obiekt Nautilus będzie zlokalizowany w dzielnicy Letnica, 
która obecnie przechodzi proces intensywnej rewitaliza-
cji. Przed Euro 2012 Miasto zainwestowało ponad 1 mld 
zł budując stadion piłkarski, kompleks kongresowo-targo-
wy AMBEREXPO, rewitalizując fragmenty dzielnicy oraz 
inwestując w nowy układ drogowy. Dzięki inwestycjom 
miejskim, Letnica to jedna z lepiej skomunikowanych 
dzielnic Gdańska. Ma też atrakcyjne plany zagospodaro-
wania przestrzennego (w tym budowy kilku tysięcy miesz-
kań – w trakcie realizacji), które przyciągają inwestorów 
infrastrukturalnych i zapewnią dalszy rozwój tej części 
miasta. Nautilus Gdańsk z kompleksem oceanarium 
będzie niewątpliwie nową ikoną i wizytówką miasta oferu-

jącą atrakcyjne formy spędzenia wolnego czasu w po- 
łączeniu z edukacją. 

Nautilus będzie również bardzo dobrze skomunikowany 
z pozostałymi częściami miasta. Lokalizacja planowanej 
inwestycji znajduje się w odległości 6 km od centrum 
Gdańska. Istnieje wiele tras komunikacji miejskiej z nowo 
wybudowaną infrastrukturą przystankową, w tym auto- 
busową i tramwajową. Obok lokalizacji znajduje się też 
przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, który Miasto zamierza 
włączyć do sieci codziennego użytku. Obecnie przystanek 
jest uruchamiany jedynie przy okazji wydarzeń sporto-
wych lub innych masowych imprez na stadionie Energa 
Gdańsk. Dojazd do miejsca środkami transportu publicz-
nego lub samochodem zajmuje ok. 15 minut z centrum 
Gdańska. Istniejąca infrastruktura to 5 linii autobuso-
wych, 4 linie tramwajowe oraz parking na co najmniej dwa 
tysiące samochodów. Dodatkowo zakończona w 2016 
roku budowa tunelu pod martwą Wisłą pozwoliła na 
lepsze skomunikowanie terenów Letnicy z innymi dzielni-
cami Gdańska oraz szerzej - na połączenie tych obszarów 
z siecią dróg krajowych, skracając czas podróży.

12



Dobra komunikacja obiektu z pozostałymi atrakcjami, 
dzielnicami miasta, jak również portem lotniczym, 
morskim, czy dworcami PKP i PKS, zapewni łatwy dostęp 
do obiektu zarówno dla mieszkańców, jak również dla 
odwiedzających turystów.

HOTELE

Wszystkie rozwiązanie komunikacyjne połączone z odpo-
wiednią polityką marketingową i informacyjną pozwolą 
zbudować szeroki strumień turystyczny odwiedzających 
Nautilusa Gdańsk, na poziomie 2 mln osób rocznie. 
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Analiza
strumieni przychodu
Lokalizacja i zestaw atrakcji gwarantuje obiektowi Nautilus Gdańsk znalezienie się
w pierwszej trójce polskich atrakcji biletowanych.
Dodatkowe atrakcje towarzyszące wzmacniają strumienie przychodów.

Głównym strumieniem przychodów obiektu Nautilus 
Gdańsk będzie sprzedaż biletów do oceanarium. Progno-
zowane roczne przychody z tego strumienia wyniosą 61 
MPLN* i stanowić będą 93% całkowitych przychodów 
obiektu. Dodatkowa atrakcja w postaci kina 5D, ścieżki 
technicznej i VR, biletowanych osobno, przyniesie 

OCEANARIUM

KINO 5D, VR,
ŚCIEŻKA TECHNICZNA

RESTAURACJA,
SKLEP Z PAMIĄTKAMI,
LOKALE USŁUGOWE

prognozowane 1,5 MPLN rocznie, co stanowić będzie 
2,4% całkowitych przychodów. Wynajem powierzchni 
pod gastronomię, sklep z pamiątkami oraz opłaty z tytułu 
wynajmu lobby pod działalność organizowania doraź-
nych imprez przyniosą prognozowane 2,9 MPLN rocznie, 
co stanowić będzie 4,6% całkowitych przychodów.

93%

2,4%

61 MPLN

1,5 MPLN
2,9 MPLN

Średnia cena biletu netto - 41,6 PLN
Frekwencja - 1,47 mln

4,6%

* przy frekwencji na poziomie 1,47 mln rocznie
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Analiza
frekwencji
Stabilny ruch odwiedzających dzięki dużemu i rosnącemu strumieniowi turystów
oraz mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej.

Zakładana frekwencja w obiekcie oceanarium to docelowo     
2 mln odwiedzających. W celu oszacowania liczby gości 
wyznaczono 3 obszary geograficzne, jako ich źródła (Rynek 
Docelowy). Pierwszy to mieszkańcy mieszkający w promie-
niu 60 minut dojazdu do oceanarium, drugi to strumień 
turystów, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta, trzeci to 
turyści, którzy wypoczywają w odległości nie dalszej niż 90 
minut dojazdu do oceanarium (woj. pomorskie).

Oszacowanie liczby ludności zamieszkującej wymienione 
obszary geograficzne zostało dokonane na podstawie 
statystyk GUS z uwzględnieniem trendu demograficznego, 
w celu uzyskania szacunku na rok 2022 - planowanego 
roku otwarcia obiektu. Szacowanie liczby turystów zostało 
doko- nane w oparciu o statystyki miejskie, GUS, z uwzględ-
nieniem trendów w celu oszacowania wielkości turystów na 
rok 2022. Według powyższej metodologii, w 2022 r.,                 
w promieniu 60 min. dojazdu do atrakcji, znajdzie się 1,6 
mln mieszkańców, natomiast strumień prognozowanych 
turystów wyniesie 5 mln w Trójmieście zakładając 6% 

wzrostu rocznie od stanu z 2017 r.* oraz 12 mln turystów w 
woj. pomorskim**, zakładając prognozowany wzrost 6% 
rocznie od stanu z 2017 r. Dla potrzeb obliczeń od liczby 
turystów w woj. pomorskim odjęto liczbę turystów odwie-
dzających Trójmiasto.

Do oszacowania procentu konwersji Rynku Docelowego         
w liczbę odwiedzających użyto wskaźniki wrocławskiego  
ZOO (Afrykarium), bazujące na badaniach frekwencji prze- 
prowadzonych przez wiodącego operatora sieci komórkowej 
w 3 miesiącach 2017 r. Wskaźniki te to 38% dla ludności 
zamieszkującej obszar w promieniu 60 minut dojazdu oraz 
18% dla strumienia turystów przebywających w mieście.      
Ze względu na odmienną charakterystykę Wrocławia/ 
Dolnego Śląska od Gdańska/Trójmiasta/Pomorza,  przyjęto, 
że tylko 33% mieszkańców Trójmiasta odwiedzi Nautilus 
Gdańsk, a spośród turystów spędzających wakacje w woj. 
pomorskim (bez turystów odwiedzających Trójmiasto) 9% 
wybierze się do oceanarium. Ta ostrożnie szacowana ilość 
odwiedzających pozwoli już zbudować zakładaną frekwen-
cję w oceanarium.

Prognozowany Rynek Docelowy 2022

Liczba mieszkańców
z dojazdem do 60 minut

Liczba turystów
w Trójmieście

Liczba turystów
w woj. pomorskim
(bez odwiedzających Trójmiasto)

Frekwencja

1 600 000

5 000 000

  7 000 000

Wskaźniki konwersji

33%

18%

9%

2 058 000

Konwersja na frekwencję

528 000

900 000

630 000

* 
Gazeta Wyborcza: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,515027,w-2015-r-gdansk-odwiedzilo-prawie-2-mln-osob.html

**Gazeta Wyborcza: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23222085,pomorze-popularne-przez-caly-rok-liczba-turystow-wciaz-rosnie.html

NA PODSTAWIE BADAŃ TELEMETRYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WIODĄCEGO OPERATORA

SIECI KOMÓRKOWEJ
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Analiza ceny biletów
Zakładany poziom ceny biletów na poziomie porównywalnych atrakcji w Polsce.
Poziom cen atrakcji turystycznych w Polce jest ciągle poniżej średniej dla EU, co w kontekście 
konsekwentnie rosnącej siły nabywczej polskiego społeczeństwa tworzy naturalną rezerwę 
przychodową w przyjętych projekcjach finansowych.

Polityka cenowa zakłada zróżnicowanie cen biletu w za- 
leżności od sezonu (wysoki, niski) oraz od zakresu świad-
czonych usług. Bilet „Standard” pozwoli na wejście do 
oceanarium, bilet „Priority” pozwoli na wejście z pominię-
ciem kolejki, a bilet „VIP” umożliwi wejście z pominięciem 
kolejki oraz pakiet dodatkowych przywilejów VIP. 
Uśredniona cena biletu brutto to 45 PLN i została ona 
ustalona w oparciu o dane porównawcze dla tego typu 
obiektów w Polsce, takich jak Afrykarium we Wrocławiu.
Dane porównawcze w Europie pokazują, że średnia cena 

biletu do oceanarium to 21 Euro. Uwzględniając korektę 
na współczynnik siły nabywczej konsumenta w Polsce       
w wysokości 61% siły nabywczej konsumenta w UE, 
wydaje się, że jest miejsce na podwyżkę ceny biletu nawet 
do poziomu 55 zł brutto, co przy kursie 4,3 PLN, stanowi 
ok. 13 Euro, czyli 61% ceny biletu do oceanarium w UE. W 
celach korekty siły nabywczej zastosowano tzw. Big Mac 
Index. Wskaźnik ten pokazuje, że w 2018 r. siła nabywcza 
polskiego konsumenta jest na poziomie 61% konsumen-
ta Unii  Europejskiej.

Zastosowana uśredniona cena wydaje się być zdecydo-
wanie niższa od możliwości zakupowych przyszłych 
odwiedzających i z jednej strony powinna przełożyć się 
na zwiększenie frekwencji zgodnie z zasadą elastyczności 
popytu, a z drugiej dać możliwość jej podniesienia              
w przyszłości.

wejście
do oceanarium

wejście
z pominięciem

kolejki

wejście
z pominięciem kolejki

oraz pakiet 
przywilejów VIP.

STANDARD PRIORITY VIP

16



Nautilus Gdańsk - widok z Ronda T. Mazowieckiego
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Analiza kosztowa

Zakładane koszty eksploatacyjne to 13,4 MPLN [bez 
amortyzacji] w skali rocznej i stanowią niespełna 70% 
wszystkich zakładanych kosztów. Koszty administracyjne 
związane z funkcjonowanie spółki oraz prowadzonymi 
działaniami promocyjnymi to przeszło 6 MPLN.

EBITDA kształtuje się na poziomie 70%.

Break event point projektu to 964 tys. odwiedzających 
rocznie przy zakładanym 30% wkładzie własnym w finan-
sowanie inwestycji.

Zakładane koszty wytworzenia „CAPEX” są na poziomie               
278 MPLN. Suma ta obejmuje zaprojektowanie, wybudo-
wanie oraz całkowite wyposażenie obiektu w potrzebne 
urządzenia LSS (Life Support System), elementy wyposa-
żenie, akcesoria, roślinność, zwierzęta oraz koszt działki. 
Koszty ponoszone są w trakcie trzyletniego okresu 
budowy, proporcjonalnie do stanu zaawansowania.

Struktura kosztów operacyjnych uwiarygodniona danymi wrocławskiego Afrykarium
oraz danymi porównywalnych obiektów funkcjonujących od lat w Europie Zachodniej.
Przewidywany poziom kosztów w świetle uprawdopodobnionych przychodów pozwala
oczekiwać znakomitego wyniku na poziomie EBIDTA. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PEŁNEGO ROKU OBROTOWEGO PRZY ZAKŁADANEJ 
MODELOWEJ FREKWENCJI 1,47 MLN ODWIEDZAJĄCYCH W ROKU.

ETAP I

 

Przychody oceanarium 61 250 000 PLN 93%
Przychody Kina 5D, VR, ścieżki technicznej 1 586 794 PLN 2,4%
Przychody z najmu (restauracje, sklep, usługi) 2 912 000 PLN 4,6%

Suma 65 748 794 PLN 100%

 Koszty eksploatacyjne: 13 394 279 PLN
Koszty administracyjne, w tym:
w tym:

6 203 924 PLN

wynagrodzenia z narzutami 2 876 724 PLN
działania promocyjne 2 220 000 PLN
pozostałe 1 107 200 PLN

Suma Kosztów operacyjnych 19 598 203 PLN 30%

EBITDA 46 150 591 PLN 70%
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Przegląd wybranych Obiektów
Spędzania Czasu Wolnego
w Gdańsku i w Polsce
Wyniki frekwencyjne działających obiektów spędzania czasu wolnego w Polsce potwierdzają
ogromny popyt na tego typu atrakcje. Liczba rozpoczynanych inwestycji potwierdza trend 
rynkowy i zasadność inwestycji Nautilus Gdańsk.

FOKARIUM, HEL 
Fokarium to stacja badawcza na Helu, oddalona o 90 km od Gdańska, 1,5 godziny jazdy 
samochodem. Przyciąga około 500 000 odwiedzających rocznie. Fokarium nie jest komer-
cyjną atrakcją turystyczną, a funkcjonującym ośrodkiem badawczym. Opłata za wstęp jest 
symboliczna i wynosi 5 PLN* (1,5 EUR). Fokarium nie prowadzi profesjonalnej promocji. 
Główną funkcją obiektu jest opieka nad rannymi lub wymagającymi opieki fokami oraz 
prowadzenie badań naukowych przed wypuszczeniem ich na wolność.

AKWARIUM, GDYNIA
Akwarium w Gdyni położone jest 22 km od Gdańska, 30 min. jazdy samochodem. Przycią-
ga około 450 000 odwiedzających. Akwarium Gdyńskie notuje dwucyfrowy wzrost odwie-
dzających każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat. Akwarium zostało zbudowane w 1971 
roku i pomimo wielu modernizacji jest przestarzałe. Podstawowa opłata za bilet to 21 
PLN* (5 EUR). Akwarium nie prowadzi praktycznie działań promocyjnych. Prezentuje 
zwierzęta słodko- i słonowodne i nie jest tematyzowane.   

ENERGYLANDIA, ZATOR
Energylandia to największy otwarty park tematyczny w Polsce. Została założona w 2014 r.               
z początkową inwestycją w wysokości 73 mln PLN (17 mln EUR). Energylandia położona 
jest na granicy dwóch województw: Śląskiego i Małopolskiego, z łatwym dostępem do 
dwóch aglomeracji: Katowic i Krakowa. Energylandia osiąga ponad 1 mln odwiedzających 
rocznie po 3 latach działalności, choć pozostaje otwarta tylko przez 6 miesięcy w ciągu 
roku. Średnia cena biletu dla dorosłych wynosi 109 PLN* (26 EUR) i 59 PLN* (14 EUR) dla 
dziecka. Właściciel ogłosił plany czterokrotnego powiększenia parku w ciągu najbliższych 
kilku lat i konsekwentnie je realizuje, instalując w 2018 r. jeden z największych roller 
coasterów w Europie.

SUNTAGO, MSZCZONÓW
Suntago Wodny Świat to budujący się kosztem 175 mln Euro w odległości 60 km od 
Warszawy w Mszczonowie park wodny.  Suntago Wodny Świat ma stać się również 
największym obiektem wśród zadaszonych aquaparków w Europie, zajmując 20 hektarów. 
Na terenie Suntago Wodny Świat znajdzie się basen imitujący tropikalną wyspę, strefa SPA 
z saunami i zjeżdżalnie dla osób w różnym wieku. Najdłuższa ze zjeżdżalni ma mieć ponad 
300 metrów. Szacowany termin otwarcia aquaparku to 2019 rok. 

* wartości brutto

19



Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są 
wielofunkcyjne, edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, łączące unikatowość z użytecznością oraz 
walorem edukacyjnym, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności, dostosowane do dynamicz-
nie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką 
frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu, a także inwestycje mieszkaniowe, biurowe i hotelowe towarzyszące 
obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Nieruchomości
nowatorskie podejście do biznesu 

Nasze główne produkty

ErgoCity
PFI Future S.A. jest twórcą nowej filozofii budowy zrównoważonego nowoczesnego osiedla, miejsca dobrego 
do życia, pracy i wypoczynku. To inteligentne osiedle, gdzie realizowane są miejskie programy prospołeczne    
i proekologiczne, wychodzące na przeciw światowym trendom nowoczesnego budownictwa i ekologii.

Water Worlds – Źródła Pozytywnych Emocji 
Obiekty realizowane są w oparciu o licencję PFI Future S.A. na edukacyjne i rozrywkowe Wielofunkcyjne 
Obiekty Strefy Czasu Wolnego poświęcone tematyce odkrywania kontynentów i egzotycznych części świata. 
Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne miejsca spędzania czasu wolnego przez całe 
rodziny oraz potrzebę wzmocnienia atrakcyjności turystycznej dużych miast i aglomeracji, mając pozytywny 
wpływ na rozwój całego przemysłu turystycznego w mieście. 

Exotic Lagoon 
Wodny park z saunarium, zapewniający aktywny relaks dla całej rodziny. Egzotyczna Laguna to koncept 
zapewniający swoim gościom dawkę egzotycznych, pozytywnych i słonecznych emocji przez cały rok. 

Kids’ Zoo
to interaktywna strefa zabaw i rozrywki dostosowana dla grup wiekowych wśród dzieci w wieku od 4 do 14 
lat, przybliżająca dzieciom świat zwierząt. Specjalnie przygotowane dla tych grup wiekowych miejsca zabaw      
i rozrywki mogą być połączone ze „zwierzęcym przedszkolem”, które umożliwia najmłodszym kontakt                  
z małymi zwierzętami pod okiem opiekuna.

Hello Poland
to internetowa platforma umożliwiająca turystom z całego świata szybki, wygodny i bezpieczny zakup biletów 
wstępu do atrakcji turystycznych oraz pozostałych usług związanych z podróżowaniem. To również jedyny    
na rynku system umożliwiający zakup wielu biletów i usług w jednej transakcji.

WATER W    RLDS
ŹRÓDŁA POZYTYWNYCH EMOCJI

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Zarządzanie nieruchomościami - Aqua Serwis S.A.
Główny obszar działalności Spółki to przejmowanie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomo-
ści w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje właściwe i nieza-
kłócone funkcjonowanie obiektu. Jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i pomysłów, dzięki 
którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować 
procesy zarządzania.

PARTNER

PARTNER
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ZRÓWNOWAŻONE, MODELOWE

OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI

NAJWIĘKSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA

POLSKIEGO WYBRZEŻA

UINIKALNY KOMPLEKS ROZRYWKOWY

- NOWA IKONA ZACHODNIEGO

WYBRZEŻA BAŁTYKU
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Zastrzeżenia Prawne

Autorem niniejszej Prezentacji jest PFI Future S.A.  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 19. PFI Future S.A. to wchodząca w skład 

Grupy Kapitałowej PFI Global spółka powołana do przygotowania i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, głównie w branży edukacyj-

no-rozrywkowej. PFI Future S.A. skupia unikatowe kompetencje spółek należących do Grupy PFI Global oraz spółek partnerskich, dzięki 

którym ma możliwość realizacji nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez powoływane spółki celowe, które mogą być zawiązy-

wane w partnerstwie z samorządami oraz partnerami komercyjnymi. 

Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, 

edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz 

dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową 

wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu.

Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja) ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29). Prezentacja nie może być również traktowana w szczególności jako porada 

inwestycyjna, prawna lub podatkowa bądź oferta lub rekomendacja w odniesieniu do transakcji dotyczących jakichkolwiek instrumentów 

finansowych. Prezentacja nie jest także wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji 

inwestora. 

Prezentacja wykonana została z należytą starannością, przy wykorzystaniu źródeł informacji, które PFI Future S.A. uznaje za wiarygodne. 

Prezentacja oparta jest jednakże na założeniach, które mogą ale nie muszą okazać się prawidłowe. W związku z powyższym, informacje 

umieszczone w Prezentacji nie mogą być traktowane jako wiążące oświadczenia Spółki w zakresie przyszłych wyników inwestycyjnych. 

Prognozy zawarte w Prezentacji są obciążone szeregiem ryzyk i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Informacje zawarte       

w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji podmiotów zewnętrznych i w każdym przypadku mogą podlegać zmianom.

Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Prezentacji ponosi sam inwestor. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 

inwestor powinien samodzielnie ocenić ryzyka inwestycji, określić jej potencjalne korzyści oraz ewentualne straty, jak również w szczegól-

ności wziąć pod uwagę zmieniające się czynniki rynkowe oraz społeczne.

Spółka, jej udziałowcy, członkowie organów, ani żaden podmiot powiązany ze Spółką nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki 

decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność tą ponoszą wyłącznie podmioty 

z niej korzystające. Treść Prezentacji nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozu-

miane zapewnienia lub gwarancje Spółki. Spółka nie będzie zobowiązana do weryfikacji, potwierdzenia ani podawania do wiadomości 

publicznej żadnych aktualizacji informacji oraz prognoz w zawartych w Prezentacji, powstałych m.in. z uwagi na zmiany zamiarów Spółki 

lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, które będą miały wpływ na informacje w Prezentacji. 

Ani niniejszy materiał, ani jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na teryto-

rium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpo-

wszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą 

w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.
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Zobacz również:

Memorandum inwestycyjne Nautilus Gdańsk - Etap II,
dotyczące Hotelu**** z centrum konferencyjno-wystawienniczym

oraz Egzotycznej Laguny

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK
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PFI Future S.A.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

tel.: 71 712 73 00
biuro@pfi-future.eu
www.pfi-future.eu


