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MS TFI Shipyards & Offshore Group 

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

zarządza grupą trzech stoczni remontowych: 

 

• Stocznią Remontową NAUTA w Gdyni 

 

• Szczecińską Stocznią Remontową GRYFIA  

 

• MORSKĄ Stocznią Remontową w Świnoujściu 
 

MS TFI Shipyards & Offshore Group 



Historia 

W ramach procesu restrukturyzacji majątkowej stoczni 

GRYFIA podstawowa działalność stoczniowa:  

w segmencie remontów i konwersji statków, konstrukcji 

off-shore i budowy nowych jednostek specjalistycznych 

jest koncentrowana na obszarze ok 5 ha.   

 

Pozostały obszar dwóch połączonych wysp ok 35 ha  

– uzbrojony teren inwestycyjny Spółki, na którym jest 

tworzony GRYFIA BIZNES PARK. 

 

MS TFI i GRYFIA podjęły intensywne poszukiwania 

inwestorów dla terenów Parku. 



GRYFIA BIZNES PARK 

Tereny inwestycyjne GRYFII obejmują ponad 35 ha w 

centrum przemysłowo-usługowym Szczecina. 



Lokalizacja 

„GRYFIA” - w granicach Portu Morskiego Szczecin 

                 - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku 

                 - wzdłuż kanału do centrum portu Szczecin  



Lokalizacja 

Arterie drogowe 

miasta łączą 

Gryfię z drogą 

ekspresową S3, 

autostradą A6, 

drogą nr 10 

zapewniając 

wysokiej klasy 

połączenia w 

Polsce i z 

Niemcami 



Tereny inwestycyjne 

Gryfia Biznes Park to dwie 

wyspy w nurcie Odry: 

Gryfia i Ostrów Brdowski 

oraz nabrzeże Wulkan na 

lądzie. Wyspy połączone 

są groblą i mają łączną 

powierzchnia około 41 ha. 

  

Wolne tereny inwestycyjne 

obejmują 20 ha na wyspie 

Ostrów (inwestycja KSO) 

oraz 15 ha  na wyspie 

Gryfia.  



Pierwszy inwestor - KSO 

Pierwszym i największym inwestorem pozyskanym przez 

MS TFI i Gryfie jest polsko-niemiecka spółka KSO z 

większościowym udziałowcem Bilfinger Berger. 

 

Spółka KSO wybrała wyspę Ostrów Brdowski na siedzibę  

nowej fabryki fundamentów morskich farm wiatrowych. 

 

W dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich farm 

wiatrowych aktywnie poruszają się wszyscy udziałowcy 

KSO:  

• Bilfinger Berger, 

• CRIST SA, 

• MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez swe 

spółki portfelowe, w tym GRYFIĘ. 



Inwestycja KSO 

Fabryka KSO od roku 

2014 gotowa będzie 

dostarczać wszystkie 

dostępne rozwiązania 

fundamentów morskich 

farm wiatrowych, w tym 

przede wszystkim 

fundamenty typu jacket. 

 

Realizacja tej inwestycji 

znacząco przeobrazi ten 

fragment miasta. 



Plany rozwojowe Parku 

Uwolniony w ramach 

koncentracji stoczni obszar „B” 

wyspy GRYFIA będzie wkrótce 

dostępny dla inwestorów.  

 

Są to doskonale uzbrojone 

tereny, częściowo zabudowane, 

idealne dla produkcji 

wymagającej stałego dostępu 

do głębokich nabrzeży. 



Rozszerzenie obszaru Parku na tereny inwestycyjne  

MORSKIEJ Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu 

 

         GRYFIA BIZNES PARK - Świnoujście 
 

 

Działalność Stoczni MORSKA to remonty i konwersje 

statków oraz budowa podwodnych i nadwodnych 

konstrukcji off-shore  dla segmentu wydobycia ropy i gazu 

 

 

Plany rozwojowe Parku 



GRYFIA BIZNES PARK  

                                   - Świnoujście 



Lokalizacja 

MORSKA                         

- u ujścia Odry do Bałtyku, 

- w granicach Portu 

Świnoujście, 

- na granicy Polski i 

Niemiec; 

 



- ca 30 ha terenu „green field” przylegającego do 

stoczni i jej infrastruktury technicznej, 

- z dostępem do linii brzegowej,  

- z połączeniem do drogi ekspresowej S3, 

autostrady A2 do Niemiec,  

- w sąsiedztwie międzynarodowego terminalu 

promowego, 

- 60 km od lotniska międzynarodowego Szczecin, 

- z bocznicą kolejową ujętą w miejscowym planie  

    zagospodarowania przestrzennego; 

Tereny inwestycyjne 



Tereny inwestycyjne 



Tereny inwestycyjne 



GRYFIA BIZNES PARK Szczecin / Świnoujście  

- otwarta formuła współinwestowania w segmenty 

    gospodarki morskiej gwarantujące rozwój, adresowana 

    do partnerów biznesowych z Polski, Niemiec i  

    Skandynawii.  

 

Tereny inwestycyjne PARKU – szczególnie przydatne do 

produkcji w obszarze morskiej energetyki: 

- atrakcyjna lokalizacja,  

- dostępna infrastruktura i nabrzeża,  

- sąsiedztwo stoczni z doświadczeniem w budowie 

konstrukcji off-shore,  

- zasoby ludzkie o wysokich kwalifikacjach i  

- ciągle atrakcyjne koszty pracy 

GRYFIA BIZNES PARK 


