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mBank wybrał wieżowiec Mennica Legacy Tower na swoją nową główną siedzibę
Centrala mBanku znajdować się będzie w wieży kompleksu Mennica Legacy Tower. Tym
samym, cała powierzchnia biurowa dostępna w kompleksie realizowanym przez Golub
GetHouse i Mennicę Polską S.A. przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie
została skomercjalizowana. Porozumienie podpisane pomiędzy bankiem a inwestorami
Mennica Legacy Tower stanowi jedną z największych transakcji w historii rynku
biurowego w Polsce.
W Mennica Legacy Tower znajdować się będzie nowa warszawska siedziba mBanku. Zastąpi
dotychczasowe lokalizacje, m.in. przy ul. Senatorskiej i Królewskiej. Łącznie na ponad 40 tys.
m kw. jednego z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce pracować będzie
ponad 3 tys. pracowników banku. W budynku znajdzie się także jeden z flagowych oddziałów
dla klientów.
– mBank od lat pozostaje synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. To właśnie
innowacyjność i dążenie do perfekcji stanowią elementy doskonale łączące mBank i Mennica
Legacy Tower. Realizowany przez nas wieżowiec wyznacza zupełnie nowy punkt odniesienia
dla obiektów biurowych klasy premium m.in. poprzez harmonijne połączenie nowoczesnych
technologii i ponadczasowych rozwiązań architektonicznych. Dziękujemy za zaufanie, jakim
obdarzył nas bank przy wyborze Mennica Legacy Tower na swoją przyszłą siedzibę
– powiedział Cezary Jarząbek, Założyciel i Prezes Zarządu Golub GetHouse.
mBank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem sumy bilansowej.
Specjalizuje się w bankowości mobilnej. Był także pierwszym wirtualnym bankiem w Polsce.
Obsługuje klientów w kraju, a także w Czechach i na Słowacji. Jego główna siedziba mieści
się w Warszawie. W Łodzi znajduje się centrala bankowości detalicznej.

Mennica Legacy Tower
140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni
będą miały łączną powierzchnię biurową 65 630 mkw. Za projekt architektoniczny kompleksu
odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Goettsch Partners z Chicago, która na
swojego lokalnego partnera wybrała uznane biuro projektowe Epstein.
Mennica Legacy Tower połączy wyjątkową architekturę, najnowsze technologie,
funkcjonalność i najwyższej jakości materiały wykończeniowe. W obu budynkach kompleksu
zastosowane zostaną zaawansowane rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność
pracy systemów i gwarantujące bezpieczeństwo najemców, a także najnowsze technologie
mobilne, umożliwiające najemcom komunikowanie się z budynkiem za pomocą smartfona oraz
aplikacji mobilnej.
Wśród najemców przestrzeni biurowych Mennica Legacy Tower, oprócz mBanku, znajdują się
również renomowane kancelarie prawne Noerr Biedecki sp.k. i Allen & Overy oraz światowy
lider przestrzeni coworkingowych – WeWork, który został wyłącznym najemcą Budynku
Zachodniego. Wyjątkową ofertę kompleksu uatrakcyjnią przestrzenie handlowo-usługowe,
które zostaną zagospodarowane m.in. przez koncept restauracyjny MEET & EAT oraz klub
fitness Zdrofit.
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Inwestycja powstaje zgodnie z wymogami międzynarodowego certyfikatu ekologicznego
BREEAM na poziomie „Outstanding”. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na jesień
2019 roku.

– koniec –
Dodatkowych informacji udzielają:
(Golub GetHouse) Krzysztof Wielgus, Account Manager w Advanced PR
tel: +48 728 826 023
(mBank) Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku,
tel. +48 607 35 4543

Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat doświadczenia na
rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma zrealizowała do tej pory
budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate
Center czy ostatnio PRIME Corporate Center – główna siedziba banku Raiffeisen Polbank. Obecnie,
wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy Tower, która
powstanie przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie. Golub GetHouse inwestuje także w
rynek mieszkań na wynajem oraz akademiki.
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