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Oficjalne otwarcie PRIME Corporate Center
26 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie biurowca PRIME Corporate Center w
Warszawie. Uroczysta inauguracja budynku przy ulicy Grzybowskiej 78 odbyła się w
obecności przedstawicieli inwestora Golub GetHouse, wyłącznego najemcy –
Raiffeisen Polbank – oraz architektów i wykonawcy. W nowej głównej siedzibie banku
będzie pracować około 2100 osób.
Budowa PRIME Corporate Center oferującego blisko 20 900 mkw. powierzchni najmu
dobiegła końca w marcu tego roku. Generalnym wykonawcą była firma Warbud, która
zgodnie z harmonogramem ukończyła budowę w ciągu niespełna dwóch lat od początku
prac. Projekt architektoniczny obiektu przygotowała pracownia Solomon Cordwell Buenz z
Chicago we współpracy z firmą Epstein. Budynek posiada rozwiązania technologiczne
zgodne certyfikacją ekologiczną BREEAM „Bardzo dobry”.
W uroczystości otwarcia inwestycji wzięło udział kilkuset gości, w tym zarząd i pracownicy
Raiffeisen Polbank, przedstawiciele dewelopera oraz Eugene Golub – prezes zarządu Golub
& Company, a także przedstawiciele architektów i nowego właściciela budynku.
– Otwarcie PRIME Corporate Center jest ważnym wydarzeniem w działalności Golub
GetHouse w Polsce. Wspólnie z naszymi inwestorami, najemcą, architektami i generalnym
wykonawcą, od początku postawiliśmy na najwyższą jakość tej inwestycji i wierzyliśmy w jej
powodzenie. W 100% skomercjalizowany i jednocześnie wysoko wyceniony biurowiec jest
przykładem sukcesu naszej strategii biznesowej – powiedział Czarek Jarząbek, założyciel i
prezes zarządu Golub GetHouse.
– Budynek nowej centrali Raiffeisen Polbank doskonale wpisuje się w otoczenie dynamicznie
rozwijającego się na Woli centrum biznesowego Warszawy. To przykład udanego mariażu
architektury i rozwiązań technologicznych, usprawniających funkcjonowanie nowoczesnej
instytucji finansowej. Przestrzeń biurowa została ukształtowana zgodnie z najnowszymi
trendami, aby zapewnić pracownikom komfort. Dla banku to również wymierne
oszczędności, związane z ograniczeniem kosztów najmu powierzchni biurowych w różnych
lokalizacjach i logistyką. Liczę, że nowa centrala pozwoli nam efektywnie realizować pełną
gamę funkcji biznesowych – powiedział Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbank.
Kronika inwestycji:







8 kwietnia 2014 – rozpoczęcie budowy
2 lipca 2014 – podpisanie umowy najmu
8 lipca 2015 – ceremonia zawieszenia wiechy
10 marca 2016 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
24 marca 2016 – podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
26 kwietnia 2016 – oficjalne otwarcie budynku
– koniec –
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Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 50 lat
doświadczenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce, poza
PRIME Corporate Center, firma zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie, jak: Warsaw
Financial Center, International Business Center czy Warsaw Corporate Center. Obecnie,
wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy
Tower – 130-metrową wieżę oraz sąsiadujący z nią budynek, które powstaną zaledwie 250
metrów od stacji „Rondo ONZ” II linii metra, przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w
Warszawie.
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