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Poznań:  
ANDERSIA BUSINESS CENTRE  
wynajęta w 95%! 

 
 
 

 
Warszawa:  
Od „Liberty Corner”  
do „Memoriału Wolnego Słowa”… 

 
  

Salamanka: 
Nasza IBB Hotel Collection powiększa 
się w Hiszpanii. Witamy w Grupie  
hotel IBB Recoletos Coco!  

  
  



ANDERSIA BUSINESS CENTRE wynajęta w 95%! 
 
 
Andersia Business Centre – serce biznesu w Poznaniu zapełnia się! Do PricewaterhouseCoopers, jednej 
z wiodących globalnych firm doradczych „Wielkiej Czwórki”, którą powitaliśmy w ABC w październiku 
2013 roku, dołączyły: 
  
Żabka Polska Sp. z o.o. – podpisana umowa najmu na ok. 4.500m2 
Mars Polska Sp. z o.o. –  podpisana umowa najmu na ok.1.700 m2 
Newell Poland Services Sp. z o.o. – podpisana umowa najmu na ok. 1.900m2 
Probuild Sp. z o.o. – podpisana umowa najmu na ok.270 m2 
Andersia Centre Sp. z o.o. – podpisana umowa najmu na ok.1.200 m2 
 
Obecnie, Andersia Business Centre, jest w trakcie finalizowania umowy najmu z kolejnym znaczącym 
Najemcą, co spowoduje wynajęcie ABC w 95% do końca czerwca. Dziękujemy naszemu doradcy firmie 
Knight Frank, oraz firmie Colliers, które aktywnie przyczyniły się do tego sukcesu. 
 
Z powstałymi w joint venture z Miastem Poznań, budynkami Von der Heyden Group: Andersia Business 
Centre, Andersia Tower oraz Poznań Financial Centre, Plac Andersa stał się prawdziwym centrum 
biznesu w Poznaniu, przyciągającym uznanych na rynku Najemców, jak np. Bank Zachodni WBK, 
Polkomtel, Franklin Templeton, Ernst & Young, IKB Leasing oraz wielu innych. 
  
Nowe plany na Placu Andersa:  

Spółka celowa Von der Heyden Group, Andersia Retail Sp. z o.o., razem z Orbis S.A., właścicielem 
sąsiadującej działki, rozpoczęła budowę drogi łącznikowej pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, 
a Królowej Jadwigi. Wykonawcą jest firma Strabag, budowa ma trwać 3 miesiące. Wykonanie tej drogi 
poprzedza kolejny etap zabudowy Placu Andersa, na który Andersia Retail Sp. z o.o. z końcem 2013 r. 
otrzymała warunki zabudowy na wykonanie dwóch budynków o funkcji biurowo-usługowo-mieszkalnej 
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 67.000 m2. Rozpoczęły się już prace projektowe pierwszego 
z budynków. 
 
Adam Trybusz, Dyrektor Zarządzający Von der Heyden 
Group w Poznaniu: „Dzisiaj budujemy przyszłość Poznania. 
Już wkrótce to Andersia Silver.” 
 
 
 
 
 



Od „Liberty Corner” do „Memoriału Wolnego Słowa”… 
  
 
Niegdyś, na ruinach siedziby dawnej Cenzury, we wspólnym przedsięwzięciu z Polską Agencją Prasową 
(PAP), Von der Heyden Group wybudowała budynek „Liberty Corner”, zwany też  „Zaułkiem Wolności” - 
symbol wolności, symbol wolnego rynku i współpracy pomiędzy firmami i ludźmi różnych narodowości. 
Teraz, jesteśmy zaszczyceni, że 5 czerwca 2014 roku, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Polski, 
Pana Bronisława Komorowskiego, idea wolności przy Mysiej 5 rozprzestrzeniła się w „Memoriał Wolnego 
Słowa” na „Skwerze Wolnego Słowa”. 
 
Sven von der Heyden, Właściciel Von der Heyden Group powiedział: 

„Myśląc o naszych już prawie 25-letnich, pozytywnych doświadczeniach w Polsce, czasem staję się 
sentymentalny... Burząc gmach siedziby urzędu komunistycznej Cenzury i wymyślając dla naszego 
flagowego projektu nazwę „Liberty Corner", aby podkreślić symboliczne znaczenie tego faktu – jako 
znaku czasu, nie mogliśmy dobitniej złożyć hołdu temu dzielnemu krajowi. Miło jest zobaczyć, że plac 
przy Mysiej otrzymał takie wyróżnienie w nazwie „Skwer Wolnego Słowa" i został teraz uwieńczony 
„Memoriałem Wolnego Słowa". Życzę Polsce i naszej Grupie kolejnych 25 lat sukcesów.” 
 
Od „Liberty Corner” do „Memoriału Wolnego Słowa”  
przy symbolicznej ul. Mysiej 5 w Warszawie… 
 
 

 
 

 
 

   

Otwarcie	  
Liberty	  Corner	  

Najemcy:	  PAP,	  Ambasada	  
Irlandii,	   Knight	   Frank,	  
BZWBK	  AIB	  Towarzystwo	  
Funduszy	   Inwestycyjnych,	  
Spencer	   Stuart	   Poland,	  
Zara	   Polska,	   Deutsche	  
Bank,	   IVEX,	   Von	   der	  
Heyden	  	  Group.	  

Skwer	  Wolnego	  
Słowa	  

Idea	   wolności	   „Liberty	  
Corner”	   przy	   Mysiej	   5	  
rozprzestrzenia	   się	   w	  
„Skwer  Wolnego  Słowa”	  
pod	   Honorowym	   Pa-‐
tronatem	   Prezydenta	  
Polski,	   Pana	   Bronisława	  
Komorowskiego.

25	  LAT	  	  
WOLNOŚCI

„Memoriał  Wolnego  Słowa”!  
By	   uhonorować	   dokonania	  
tysięcy	   Polaków	   zaangażo-‐
wanych	   w	   podziemny	   nie-‐
zależny	   ruch	   wydawniczy	  
w	  Polsce.	   Dzięki	   nim,	   przed	  
1989	  r.,	   ukazywało	   się	   prawie	  
3.000	   tytułów	   wolnej	   prasy,	  
ponad	   5.500	   wydawnictw	  
o	  charakterze	   druków	   zwar-‐
tych,	  w	  nakładach	  od	  	  500	  do	  
12.000	  egzemplarzy.  

Pierwsze	  	  
częściowo	  	  

Wolne	  Wybory	  
w	  Polsce	  

VDHG	  
rozpoczyna	  
działalność	  
w	  Polsce.

Siedziba Urzędu Cenzury 

Zdjęcie	  Tadeusza	  Mazowieckiego	  dzięki	  uprzejmości	  Kancelarii	  Sejmu	  (autor:	  Krzysztof	  Białoskórski)	  

„burzymy	   stare	  
tworzymy	  nowe“	  
VDHG	  w	  JV	  z	  PAP	  wyburza	  
mury	   siedziby	   Urzędu	  
Cenzury	  –	  reliktu	  komu-‐
nizmu	  przy	  ul.	  Mysiej	   5	  
w	  Warszawie.	  
	  
VDHG	   nazywa	   nowy	  
budynek:	  	  
„LIBERTY  CORNER”! 



IBB Recoletos Coco dołącza do IBBHC 
  
 
VDHG jest większościowym udziałowcem w IBB Hotel Collection (www.ibbhotels.com), młodej, prężnie 
działającej Grupie hotelowej. IBBHC obecnie zarządza trzema 4-gwiazdkowymi hotelami w Polsce: 
w Gdańsku, Lublinie oraz w Poznaniu (osiągając najlepsze rezultaty wskaźników REVPAR i frekwencji 
w ostatnich dwóch wymienionych miastach), dwoma 4-gwiazdkowymi hotelami w Niemczech, oraz 
trzema hotelami w Hiszpanii (jeden 4-gwiazdkowy i dwa 3-gwiazdkowe). 
 
IBB Recoletos Coco Salamanca jest ekskluzywnym 4-gwiazdkowym hotelem położonym blisko Plaza 
de Toros w Salamance. Oferuje 74 eleganckie, w pełni wyposażone pokoje dwuosobowe, 6 pokoi 
jednoosobowych i 2 apartamenty z pokojem kąpielowym wyposażonym w prysznic z hydromasażem. 
Hotel dysponuje barem na tarasie na parterze, zewnętrznym basenem i prywatnym parkingiem.  
 
Obiekt ten należy do najlepszych hoteli w Salamance z wygodnymi i nowocześnie wyposażonymi salami 
konferencyjnymi. Jest to idealne miejsce do urządzania wszelkich imprez, zarówno biznesowych, jak 
i prywatnych, takich jak konferencje, bankiety, wesela, uroczyste obiady, czy koktajle.  

Piękne miasto Salamanka jest położone na zachód od Madrytu. Uniwersytet w Salamance założony 
w 1134 roku, jest najstarszym uniwersytetem w Hiszpanii i czwartym  najstarszym uniwersytetem świata 
zachodniego. Stare miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1988 roku. 
Salamanka przyciąga tysiące studentów z różnych krajów, co tworzy atmosferę różnorodności.  

 



Von der Heyden Group: 
 
 

§ Von der Heyden Group, (VDHG) założona w 1989 roku przez Svena von der Heyden, 
specjalizuje się w efektywnym wyszukiwaniu i zagospodarowywaniu nisz na europejskim 
i polskim rynku nieruchomości. Z sukcesem realizuje projekty deweloperskie: budynki biurowe 
klasy A i hotele zlokalizowane zawsze w ścisłym centrum miast jak: w Warszawie, Poznaniu, 
czy Lublinie. Grupa słynie z wysokiego standardu, najwyższej jakości wykończeń, oraz 
osiąganych rekordowo wysokich cen sprzedaży za swoje nagradzane projekty. 

§ VDHG obecnie posiada biura i przedstawicielstwa w Warszawie, Poznaniu, Lublinie,  
Berlinie, Monachium, Madrycie, na Malcie i na Minorce. Grupa gromadziła również cenne  
doświadczenia w miastach: Nowy Jork, Atlancie, Londynie, Dreźnie i Lipsku. 

§ VDHG zatrudnia obecnie ok. 250 pracowników w 26 spółkach celowych w Europie. Firma jest 
zarządzana przez grupę doświadczonych i uznanych managerów.  

§ Od 1989 roku, łączna wartość inwestycji w Polsce, Niemczech i Hiszpanii przekroczyła kwotę 
300 mln Euro. Grupa planuje zainwestować kolejne 175 mln Euro podczas następnych 4 lat. 

§ 25 lat zdobytego doświadczenia i pomyślna, nieprzerwana obecność na międzynarodowych 
rynkach, sprawia, że VDHG cieszy się zaufaniem międzynarodowych instytucji finansowych, 
funduszy i dużych uczestników rynku, jak również ambasad, instytucji państwowych i Miast. 
Grupa umocniła się w ostatnich trudnych latach kryzysu finansowego, co jest oznaką dobrego 
zarządzania grupą spółek. 

§ Obecnie, VDHG koncentruje się na wynajęciu powierzchni w budynku biurowym Andersia 
Business Centre (ABC), obecnie już blisko w 95% zapełnionym prestiżowymi Najemcami. 
Strategia selektywnego podejścia pozyskiwania Najemców jest konsekwentnie realizowana 
i zakłada wynajęcie ABC w 100% do końca czerwca 2014 roku. Kolejnymi założeniami 
na 2014 rok są: zabezpieczenie finansowania dla projektu hotelowego Długi Targ w Gdańsku, 
prace nad czwartym, ostatnim etapem zagospodarowania Placu Andersa w Poznaniu, oraz 
upozycjonowanie się na badanym obecnie przez VDHG rynku ekskluzywnych nieruchomości 
mieszkaniowych w Warszawie. 

§ Ponadto, w Monachium, rodzinnym mieście założyciela Von der Heyden Group, Svena von der 
Heyden, Grupa jest w trakcie realizacji sztandarowego projektu hotelowo-biurowego 
o wartości 135 mln Euro. 

 

Kontakt dla Mediów: 

Kinga Konińska 
Head of PR and Marketing 

Von der Heyden Group 
Ufficio Primo 
Ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa 
tel. +48 22 32 32 300/ fax.: +48 22 32 32 301 
koninska@vdhgroup.pl 
www.vdhgroup.com 


