
prezentuje

PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERYJNE



 

 

 

 

Holding skupiający kompetencje Spółek zależnych
w zakresie projektowania, doradztwa technicznego,
budownictwa wysoko złożonych technologicznie
inwestycji, nowoczesnych technologii i inteligentnych
systemów technicznych, a także serwisu
gwarancyjnego oraz poza gwarancyjnego.

Doświadczony deweloper,
zajmujący się komercjalizacją
powierzchni mieszkalnych
i biurowych.

Obsługa techniczna i utrzymanie
płynności ruchu w obiektach
o wysokiej złożoności technologicznej.
Komercjalizacja powierzchni i usług.
    

Skład grupy kapitałowej PFI Global i �rm współpracujących
tworzą organizacje z różnych branż. Firmy te stanowią
odpowiednie zabezpieczenie i posiadają zbiór unikatowych
kompetencji zebranych w ciągu 28 lat. Dzięki nim możliwa jest
realizacja wysokospecjalistycznych obiektów typu Oceanaria,
ale również innych inwestycji, z różnych segmentów
rynku budowlanego. 

Grupa PFI Global, jako lider rynku, jest doskonałym
i wiarygodnym partnerem przy realizacji wspólnych
procesów inwestycyjnych i projektów w systemie
PZP z wykupem wierzytelności i Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

Spółka realizuje zadania inwestycyjne
w oparciu o Spółki celowe. Skupia
w sobie unikatowe kompetencje
realizacyjno-inwestycyjne Spółek
zależnych.

 

Instytucja �nansowa zapewniająca
�nansowanie inwestycji
związanych ze wzmocnieniem
ruchu turystycznego. Zapewnia
leasing, prowadzi emisję obligacji.     

PARTNER

Internetowa platforma sprzedażowa integrująca
rynek turystyczny w Polsce. Umożliwia planowanie
wycieczek, wyszukiwanie i zakup usług, np. biletów
wstępu, zakwaterowania czy ubezpieczenia
turystycznego. Stanowi także kanał promocyjny
dla lokalnych atrakcji. Platforma będzie dostępna
dla turystów W 3. kwartale 2018 r.

PARTNER

G R U P A   K A P I T A Ł O W A

Informacje
o Grupie Kapitałowej
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Potencjał i doświadczenie
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Polski Holding Budowlany S.A. to pośrednia spółka holdingowa, skupiająca kompetencje realizacyjne
w obszarze budownictwa, instalacji, projektowania, zakupów i kontraktacji, a także prowadzenia
serwisu  gwarancyjnego.

PHB S.A. prowadzi działalność na terenie całego kraju i jest odpowiedzialny za pozyskiwanie
kontraktów do realizacji przez spółki wykonawcze. Ten cel osiąga dzięki swoim silnym
kompetencjom marketingowym, które pozwalają kompleksowo przygotowywać oferty
i skutecznie konkurować na rynku budowlanym.

Niezwykle silną stroną PHB jest profesjonalna kadra techniczna, która w swoich referencjach
posiada realizację tak unikatowych inwestycji jak: Afrykarium–Oceanarium, Narodowe Forum Muzyki,
Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
Stadion Olimpijski, czy najnowocześniejsza w Polsce Szkoła Muzyczna. Doświadczenie, kompetencje
i profesjonalny, wielobranżowy zespół ludzi stanowią niepodważalny potencjał PHB, dzięki któremu
Spółka jest w stanie realizować najbardziej złożone technologicznie inwestycje budowlane.

PHB w swoich działaniach wciąż dąży do zwiększanie koszyka realizowanych inwestycji na rynku usług
budowlanych. Dzięki dobrym relacjom z instytucjami �nansowymi Spółka jest w stanie zapewnić,
oprócz realizacji robót budowlanych, inżynierię �nansową związaną z realizacja inwestycji.

Spółki zależne od PHB:

PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERYJNE

4



 
 

Polski Holding Budowlany, dzięki doświadczeniu spółek zależnych oraz szerokiemu zakresowi kompetencji, skutecznie i efektywnie działa w wielu obszarach
rynku budowlanego. Dla swoich kluczowych realizacji jest w stanie zapewnić 100% �nansowania z wieloletnim rozterminowaniem płatności dla Inwestora.
W portfolio PHB znajduje się wiele unikatowych inwestycji, których renoma już na etapie realizacji wykraczała poza granice Polski.

Wrocławskie
Afrykarium-Oceanarium

- budowa wraz
z �nansowaniem 100%

Stadion
Olimpijski we Wrocławiu

- projekt, budowa
oraz �nansowanie 100%

Flagowe inwestycje
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Osiedle „Amsterdam”
- inwestycja GC Deweloper

Zabytkowa Kamienica
przy ul. Prusa

Nicolas Business Center
- siedziba Spółki PFI Global;

inwestycja własna

Muzeum Miejskie -
Pałac Spätgena

Narodowe Forum Muzyki
o powierzchni 67 tyś. m2

Wrocławskie
Centrum Badań EIT+

Centrum Historii „Zajezdnia”

Flagowe inwestycje
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Strategia działania
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Umocnienie
swej pozycji rynkowej
w dotychczasowych
pro�lach działalności

1 2
Inwestycyjne
projekty rozwojowe

- Budownictwo kubaturowe
- Projekty deweloperskie
- Budowa i instalacja
   zaawansowanych technologii

- Wielofunkcyjne Obiekty
  Spędzania Czasu Wolnego
- Nowoczesne Centra Handlowe
  połączone z WOSCW

zbudowanie trwałych fundamentów
biznesu niewrażliwych na zmiany

otoczenia rynkowego i biznesowego

zarabianie na pokrycie działalności
i wygenerowanie zysku podstawowego

zysk na dalszy rozwój
i właściwe marże

Dwa filary działalności
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1 Umocnienie swej pozycji rynkowej
w dotychczasowych pro�lach działalności

Te działania pozwolą Spółkom z Grupy na:

umocnienie naszej pozycji rynkowej

akumulowanie doświadczenia

nabywanie kolejnych kompetencji

zachowanie stabilności funkcjonowania

wzmocnienie wiarygodności rynkowej
w oczach inwestorów, instytucji �nansowych,
partnerów handlowych, dostawców,
�rm podwykonawczych oraz kadry
pracowniczej

Budownictwo
kubaturowe

Budowa i instalacja
zaawansowanych
technologii

Projekty
deweloperskie

Dwa filary działalności
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Działania w tym obszarze pozwolą Grupie na:

realizację inwestycji na odpowiednim
poziomie rentowności

zdobycie nowych obszarów na rynku

współpracę z potężnymi inwestorami

zebranie środków na dalszy rozwój
Grupy Kapitałowej

realizację coraz ambitniejszych,
własnych inwestycji deweloperskich

budowanie unikatowych kompetencji

budowę nowych marek

umiędzynarodowienie

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania
Czasu Wolnego

Nowoczesne Centra Handlowe
połączone z WOSCW

2 Inwestycyjne
projekty rozwojowe

Oceanarium Ruda ŚląskaNautilus-Gdańsk

Ikea Zabrze

Dwa filary działalności
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Wspólna wizja
działań i rozwoju

Większa wiarygodność
w oczach inwestorów
i instytucji �nansowych

Pozyskanie nowych inwestorów,
partnerów do SPV

Zwiększenie efektywności
działań

Zachowanie odrębności i akumulacja
doświadczeń w obszarze realizacji, kadry
technicznej i pracowników �zycznych
- wzmocnienie tożsamości

Pozyskanie �nansowania
od instytucji �nansowych

Główne cele Holdingu
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1       Budowa jednej drużyny o różnych specjalizacjach

2       Zdobywanie nowych rynków

3       Zwiększenie obrotów i rentowności

4       Budowa wielo�rmowych oddziałów Holdingu
          na terenie Polski

5       Umiędzynarodowienie działalności

6       Wzmocnienie wizerunku jako atrakcyjnego
          partnera biznesowego i pracodawcy

7       Debiut na parkiecie GPW lub fuzja z branżowym Partnerem

Główne cele Holdingu
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Droga do rozwoju Grupy
i osiagniecia celów 
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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@p�global.com.pl

NIP: 8982197585
kapitał zakładowy: 82 622 000 PLN
kapitał własny: 98 307 000 PLN

www.p�global.com.pl
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