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Rok 2016 dla FB Antczak – wyzwania i sukcesy

2016 to kolejny bardzo udany rok dla FB Antczak. Czas wypełniony był intensywną pracą na
rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, odważnymi decyzjami, rozpoczęciem nowych projektów oraz
podsumowaniem dotychczasowych realizacji. Ukoronowaniem tych działań była nagrodą za
budowę roku 2015 dla Maszt Wolności w Warszawie.
Firma podjęła się realizacji sześciu ambitnych projektów przemysłowych o łącznej powierzchni
ok. 20.500 mkw. Część z nich została już oddana do użytku. Mieszkańcy Sandomierza mogą
zrobić zakupy w najnowocześniejszej i największej galerii handlowej w mieście (Galeria
Królewska). Kalisz natomiast zyskał dwie ważne dla miasta i jego przemysłu hale produkcyjne
Zentex (1816 m.kw.) oraz dla czołowego producenta ciągników Zetor Polska (3840 mkw +
17.000 m.kw.) infrastruktury komunikacyjnej na terenie obiektu.
Jednym z ciekawszych przedsięwzięć FB Antczak jest Calisia One – centrum kultury i biznesu.
Niszczejącą, Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia przeistoczy się w wysokiej klasy hotel o
powierzchni 3000 m.kw. z 96 pokojami, salami konferencyjnymi, centrum fitness, SPA oraz
basenem. W zrewitalizowanej fabryce znajdzie się również część biznesowo – usługowa oraz
przestrzeń publiczna dla mieszkańców o powierzchni 4000 mkw.
W 2016 FB Antczak rozpoczęła realizację czterech projektów mieszkaniowych w Kaliszu,
Kościelnej Wsi oraz Koninie. Inwestycje łączyć będą funkcje mieszkaniowe z funkcjami
zarobkowymi i wypoczynkowymi. Poprzez kompleksowość przyjętych rozwiązań inwestycje
wpisują się w zasady zrównoważonego budownictwa, zgodne obecnymi trendami. Łącznie 242
mieszkania w metrażach od 28 mkw do 104 mkw zostaną udostępniane mieszkańcom w ciągu
całego 2017 roku.
Koniec roku nie pozwolił zwolnić tempa. FB Antczak została generalnym wykonawcą dwóch
ważnych kompleksów mieszkalnych. W poznaniu będzie to Malta Nowa 2 i równolegle w
Warszawie budynek Verbel w Soho Factory.
Rok 2016 nie był tym idealnym i prawdopodobnie przyzna to wielu przedsiębiorców. Jesteśmy
jednak zadowoleni z wyników jakie osiągnęliśmy. Zdecydowanie nie spoczywamy na laurach.
Rok rozpoczęliśmy od rozpoczęcia generalnego wykonawstwa rozbudowy hali w parku MLP
Pruszków II oraz prac właśnie przy Calisi One. Na 2017 spoglądam jako na dużą szansę
rozwojową dla sektora. Nowa perspektywa unijna oraz szereg planowanych inwestycji w
infrastrukturę to możliwości, które na pewno wykorzystamy. – komentuje Marcin Antczak,
wiceprezes FB Antczak.

FB Antczak w roku 2016 otrzymała tytuł Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski.
Wyróżnienie „Budowa Roku 2015” w plebiscycie organizowanym przez Polski Związek

Inżynierów i Techników Budownictwa. Firma znalazła się na liście Diamenty Forbesa a także
otrzymała certyfikaty, potwierdzające wiarygodność i rzetelność m.in. po raz kolejny Statuetkę
Fair Play, przyznawaną firmom, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności, nie
wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firma posiadamy też tytuł
Złoty Płatnik – przyznawany przez Euler Hermes – światowego lidera w ubezpieczeniu
należności. Plebiscyt Złoty Płatnik organizowany przez Euler Hermes ma na celu promocję firm
spełniających kluczowe kryteria, związane z moralnością płatniczą w swojej działalności
biznesowej.

