
În aceastã varã u r m e a z ã s ã
înceapã construcþia în Bucureºti a uneia
dintre cele mai mari clãdiri de birouri
realizatã în ultimii ani – Ana Tower,
proiect dezvoltat de Ana Holding, în
parteneriat cu Global Trade Center
(GTC) România.

La sfãrºitul lunii aprilie era în derulare
procedura de selecþie pentru stabilirea
antreprenorului general al lucrãrii.

Gheorghe Copos, preºedintele Ana
Holding ne-a declarat: „Dupã o selecþie
a tentã a u r ã ma s î n cu r s ã câ tev a
societãþi de construcþii foarte puternice.
Nu ºtim încã cine va fi desemnat
câºtigãtor, deocamdatã negociem. ªtim
însã cu certitudine cã, oricare va fi
antreprenorul general, el va avea
deplina forþã, capacitate ºi ºtiinþã
pentru a realiza aceastã clãdire pe care
ne-o dorim emblematicã pentru noul
Bucureºti. În aceastã varã începem
lucrãrile ºi sperãm sã le finalizãm în
maximum 22 de luni. Noi credem cã
vom termina mai repede”.

Proiectul va fi amplasat în apropierea
Pieþei Presei Libere, pe un teren de
aproximativ 9.000 mp, cu acces la
Bulevardul Poligrafiei, o zonã aflatã în
plinã dezvoltare la momentul de faþã.
C l ã d i r e a v a a v e a o a r i e t o t a l ã
desfãºuratã de 53.500 mp, din care
33.800 mp supraterani ºi 19.800 mp

subterani. Suprafaþa clãdiri i va fi
dispusã pe trei subsoluri, parter, 24 de
etaje ºi etaj tehnic. Cu o înãlþime de 104
m, Ana Tower va fi ºi una dintre cele mai
înalte clãdiri din Bucureºti.

Spaþiile de birouri vor ocupa primul
subsol ºi cele 24 de etaje. Cele douã
subsoluri inferioare vor fi rezervate
pentru camere de depozitare, iar
parterul va gãzdui spaþii de retail ºi o
c a f e n e a . A d i a c e n t t u r n u l u i v a f i
construitã o parcare subteranã, dispusã

tot pe trei nivele ºi totalizând 450 de
l o c u r i d e p a r c a r e . A c e a s t a v a f i
conectatã cu holul clãdirii de birouri
prin intermediul a douã ascensoare.

Clãdirea va îngloba tehnologii pentru
reducerea consumului de energie, fiind
conceputã pentru a obþine certificarea
LEED “Gold” în ceea ce priveºte eficienþa
consumurilor ºi sustenabilitatea (n.r. al
doilea cel mai bun nivel de calificare, din
patru trepte posibile, imediat dupã “Plati-
num” - nivelul maxim). Acest deziderat va
fi îndeplinit prin utilizarea unor soluþii
tehnice ºi materiale de excepþie.

„Proiectul Ana Tower va reprezenta
intrarea construcþiilor din România
într-o nouã erã. Vom trece de la
aspectele cantitative ale clãdirii – cât de
î n a l t ã , c â t d e s p a þ i o a s ã e t c – l a
aspectele calitative: cât mai funcþionalã,
cât mai confortabilã, cât mai elegantã”,
subliniazã domnul Copos.

Cine construieºte acum va
culege fructele revenirii
economice
Acum este momentul oportun pentru
realizarea unor mari proiecte de birouri.
„Estimãrile noastre în ceea ce priveºte
perspectivele pieþei imobiliare sunt
pozitive. Altfel nu aº mai investi în real

estate. Criza economicã va trece, cãci
nici o crizã nu este veºnicã. Dupã ea va
veni o perioadã de avânt ºi dezvoltare
spectaculoasã. Se vor înfiinþa societãþi
comerciale, vor veni din nou investitorii
strãini. Firmele existente se vor extinde.
Toþi aceºtia vor avea nevoie de spaþii de
birouri ºi de servicii de calitate, situate
în locaþii potrivite”, previzioneazã
domnul Copos.

C o n j u n c t u r a e c o n o m i c ã e s t e
favorabilã ºi prin faptul cã proiectul Ana
Tower poate fi real izat la preþuri
„corecte”. „Paradoxal, criza economicã
ne ajutã. Ea este în avantajul celor care
au avut înþelepciunea sã îºi creeze
rezerve ºi care acum dispun de mijloace
financiare cu care sã construiascã în zile
tulburi, astfel încât zilele bune care vin
sã îi gãseascã pregãtiþi”, apreciazã
preºedintele Ana Holding.

Pentru demararea proiectului Ana
Tower sunt întrunite toate condiþiile
necesare: terenul , mater ia le le º i
experienþa. În acest sens, va conta
sprijinul oferit de partener, GTC România,
care anterior a finalizat proiecte precum
Europa House, America House ºi turnurile
City Gate din Bucureºti.
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Lucrãrile la Ana Tower vor începe
la varã

Mari investitori

Investiþii Ana Holding
Holdingul Ana, prin societãþile sale, deruleazã importante investiþii în
imobiliare, fie cã este vorba despre proiecte construite de la zero, precum
Ana Tower, fie prin punerea în valoare ºi repoziþionarea pe piaþã a activelor
mai vechi.

Cele mai recente investiþii ale Grupului au vizat renovarea unor hoteluri de
lux aflate în portofoliu, respectiv Athenee Palace Hilton***** ºi Crowne
Plaza****, din Bucureºti, refacerea aproape integralã a hotelului „Sport” din
Poiana Braºov ºi transformarea lui în „Sport Hotel & Spa” ºi construcþia la
Poiana Braºov a unui Spa ultramodern adiacent hotelului amintit.

În prezent sunt în derulare lucrãri de modernizarea la hotelul „Bradul” din
Poiana Braºov ºi continuã investiþiile în creºterea performanþelor de la
„Sport Hotel & Spa”.

„Ne gândim la construcþia unui nou hotel, tot la Poiana Braºov, într-o
locaþie care ne aparþine ºi al cãrei amplasament depãºeºte în bine orice
închipuire, prin poziþia sa faþã de pârtiile de schi ºi de mijloacele de transport
pe cablu”, ne-a declarat Gheorghe Copos, preºedintele Ana Holding.
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