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Mennica Polska coraz aktywniejsza w segmencie działalności deweloperskiej
Już na początku 2016 r. ruszy pierwszy etap budowy nowego osiedla mieszkaniowego Mennicy Polskiej S.A.,
które stanąć ma przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, w miejscu dzisiejszego zakładu produkcji menniczej.
Jest to kolejna inwestycja deweloperska Spółki, potwierdzająca jej strategię biznesową, zakładającą
dywersyfikację źródeł przychodów.

Zespół nowoczesnych budynków mieszkalnych, usytuowanych wzdłuż nowo projektowanego pieszego pasażu, z wydzielonym
wewnętrznym dziedzińcem oraz zróżnicowaną zielenią na różnych poziomach, już niedługo stanie się wizytówką działki zlokalizowanej
w kwartale ulic: Grzybowskiej, Żelaznej, Pereca i Waliców. Najwyższe z nich będą liczyć piętnaście kondygnacji. Osiedle projektowane
jest z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych. Założono wyraźny podział na funkcje usługowe (dwie pierwsze
kondygnacje) oraz mieszkalne (kondygnacje powyżej).
Na parterze, oprócz powierzchni usługowych, zlokalizowane będą hole prowadzące do części mieszkalnych, a od skrzyżowania ulic
Grzybowskiej i Żelaznej znajdzie się główne lobby wejściowe do dwóch narożnych wież oraz zespołu fitness, usytuowanego
na pierwszym piętrze i wyposażonego we własny taras wypoczynkowy od strony wewnętrznego dziedzińca. Budynki kwalifikowane
będą w segmencie średnim, natomiast dla bardziej wymagających klientów przewidziane zostały przestronne penthousy
czy dwukondygnacyjne apartamenty. W trójpoziomowym garażu podziemnym znajdą się miejsca parkingowe dla samochodów,
motocykli oraz rowerów. Prace projektowe powierzono pracowni Brzozowski Grabowiecki Architekci Sp. z o.o.
Spółka planuje także drugi etap, w którym powstać mają kolejne budynki mieszkalne. Stanie on w miejscu biurowca Aurum
przy ul. Waliców. Mennica Polska zastrzegła, że inwestycja przewiduje zachowanie ceglanej ściany od strony ul. Waliców –
pozostałości dawnego browaru Junga – jako wyjątkowego zabytku, stanowiącego podczas wojny granicę warszawskiego getta.
W ramach obu etapów budowy powstanie łącznie ok. 460 mieszkań. Najnowsza inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem
podejmowanym przez Spółkę w ostatnim czasie, a tym samym potwierdzeniem efektywności przyjętej strategii biznesowej.
– „Segment deweloperski to dla nas obecnie jeden z obszarów, który szczególnie chcemy rozwijać. Posiadamy niezbędne
doświadczenie, a przede wszystkim wizję polegającą na tworzeniu nowoczesnych, funkcjonalnych budynków i mieszkań, wpisujących
się w architekturę Warszawy, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów" – powiedział Robert Wojtaś,
dyrektor Działu Inwestycji Budowlanych i Utrzymania Infrastruktury, Mennica Polska S.A.
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Na przełomie 2015 i 2016 r. Mennica Polska wraz z firmą Golub GetHouse rozpocznie prace budowlane nad innym budynkiem – 130metrowym wieżowcem usługowo-biurowym „Mennica Legacy Tower” na rogu ul. Prostej i Waliców oraz jego 36-metrowym skrzydłem
wzdłuż ul. Żelaznej.

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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