
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, to polski fundusz, specjalizujący się w inwestycjach typu
private  equity  oraz  venture  capital.  Jego  głównym  celem  jest  podejmowanie  perspektywicznych
przedsięwzięć inwestycyjnych, a poprzez to systematyczne budowanie wartości firmy oraz wysokiego
zwrotu z kapitału.

KGHM  TFI  w  swojej  strukturze  posiada  cztery  Fundusze  Inwestycyjne  Zamkniętych  Aktywów
Niepublicznych.  Min.  Jeden  z  nich  -  KGHM  I  Fundusz  Inwestycyjny  Zamknięty  Aktywów
Niepublicznych, koncentruje się na szeroko pojętej ochronie zdrowia oraz aktywnego wypoczynku. 

W portfelu KGHM I FIZAN znajduje się sześć uzdrowisk, Uzdrowiska Kłodzkie, w tym Polanica, Duszniki
i Kudowa oraz Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn i Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa, które
tworzą Polską Grupę Uzdrowisk. KGHM I FIZAN zarządza również hotelem INTERFERIE Medical SPA
w Świnoujściu w standardzie czterech gwiazdek oraz spółką hotelarsko – turystyczną INTERFERIE
S.A., która zarządza obiektami hotelowymi oraz ośrodkami wypoczynkowymi, w takich miejscowościach
jak:  Świnoujście,  Ustronie  Morskie,  Kołobrzeg,  Dąbki,  Szklarska  Poręba  oraz  Świeradów-Zdrój.
Ponadto, w portfelu KGHM I FIZAN znajdują się wody mineralne sygnowane marką Staropolanka i
Wielka Pieniawa, których producentem są Uzdrowiska Kłodzie S.A. – Grupa PGU.

Polska  Grupa  Uzdrowisk została  powołana  do  życia  w  2011  roku.  Obecnie  jest  największą,  bo
składającą się z sześciu kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce, w składzie: Uzdrowiska Kłodzkie, a
wraz  z  nimi  Uzdrowiska:  Polanica,  Duszniki  i  Kudowa,  a  także  Uzdrowisko  Cieplice,  Uzdrowisko
Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów -Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertę lecznictwa i
turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak
wody mineralne, borowina, świerk, czy solanka.

To jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, które mogą się pochwalić nie tylko całoroczną
ofertą  i  wysoką  jakością  usług  leczniczych  i  rehabilitacyjnych,  ale  także  wielowiekową  tradycją  w
lecznictwie uzdrowiskowym.

Polska Grupa Uzdrowisk to dzisiaj  nie  tylko tradycyjne lecznictwo i  rehabilitacja oparta  o naturalne
produkty lecznicze i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także najwyższej jakości usługi rekreacyjne,
regeneracyjne  oraz  kosmetyczne.  Poprzez  szeroką  i  różnorodną  ofertę  pobytów  leczniczych,
wypoczynkowych oraz SPA & wellness, Polska Grupa Uzdrowisk kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk,
dzięki którym każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod fachowym okiem lekarzy i  specjalistów
rehabilitacji. Dzięki temu propagowany jest zdrowy i aktywny styl życia. Ponadto o komplementarności
usług  świadczy  dostępność  naturalnych  produktów  kosmetycznych  oraz  szerokiej  gamy  wód
mineralnych, sygnowanych marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, które są atutem każdego kurortu
Polskiej  Grupy Uzdrowisk.  Tym samym,  Polska  Grupa Uzdrowisk  kieruje  swoją  ofertę  zarówno do
pacjentów ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
jak również do klientów pełnopłatnych, komercyjnych.

Ponadto Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju prowadzi działalność w
zakresie produkcji naturalnych wód mineralnych, leczniczych i źródlanych oraz napojów smakowych w
rozlewniach wód mineralnych w Polanicy-Zdroju oraz w Jeleniowie k.  Kudowy-Zdroju.  Tym samym,
naturalne  wody  mineralne  z  Gór  Stołowych  marki  STAROPOLANKA,  WIELKA  PIENIAWA  oraz



KUDOWIANKA pozyskiwane są z czterech różnych źródeł, dzięki czemu różnią się smakiem i składem
mineralnym, mają jednak wspólny mianownik: zdrowy i naturalny charakter. www.staropolanka.pl

Spółka  INTERFERIE S.A. działa  od  ponad 20  lat  na  rynku  turystycznym,  oferując  wypoczynek w
swoich  ośrodkach  w  wielu  atrakcyjnych  miejscach  Polski  oraz  pośrednicząc  w  organizacji  kolonii,
wczasów  oraz  pobytów  profilaktyczno  -  leczniczych  i  sanatoryjno  -  rehabilitacyjnych.  Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w branży turystycznej, INTERFERIE zapewnia swoim klientom i gościom
profesjonalną obsługę oraz najwyższej jakości usługi hotelarskie. INTERFERIE to największa spółka w
branży na Dolnym Śląsku i jedna z większych w kraju – posiada kilka obiektów hotelowych, z których
każdy dostosowany jest do różnych potrzeb i oczekiwań gości, począwszy od wysokiej klasy hoteli, a
skończywszy  na  ośrodkach  wypoczynkowych.  Dodatkowym  atutem  jest  ich  lokalizacja  w  trzech
odmiennych klimatycznie i krajobrazowo regionach Polski, pozwalająca na wybór miejsca wypoczynku,
czy bazy zabiegowej w zgodzie z upodobaniami i oczekiwaniami gości. 

Więcej informacji na stronach:
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