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Bielsko-Biała, 30 grudnia 2016 roku

Murapol kupuje grunt pod drugą inwestycję w Poznaniu
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości o powierzchni
blisko 0,8 ha zlokalizowaną przy ul. Karpia w Poznaniu. Inwestycja opiewa na kwotę blisko 4,6
mln zł netto i związana jest z realizacją projektu deweloperskiego, w ramach którego
powstanie 189 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9,9 tys. m².
Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta do 31 marca 2017 roku o ile zostaną
spełnione warunki prawne opisane w umowie przedwstępnej.
- Poznań, będąc jednym z największych miast w Polsce, stanowi ważny punkt w naszej strategii rozwoju,
na stałe wpisany w mapę inwestycji Grupy Murapol. Dotychczas na poznańskim rynku zrealizowaliśmy
trzy etapy projektu Murapol Nowe Winogrady przy ul. Hawelańskiej, oferując w każdym z nich blisko 250
lokali mieszkalnych. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Nasz plan wzrostu zakłada
zintensyfikowanie obecności w tym regionie Polski, a projekt przy ul. Karpia przybliża nas do tego celu. –
dodaje Michał Sapota.

_____________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 15 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w dwóch kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec (Berlin). W ciągu
trzech kwartałów br. Murapol podpisał 2.038 umów sprzedaży mieszkań, plan na cały 2016 r. zakłada 3.000, wobec
2.400 podpisanych w minionym roku. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego,
kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport, jak również
wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877

www.murapol.pl
Centrala: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49; tel. 33 819 33 33, e-mail: biuro@murapol.pl, bielsko@murapol.pl
NIP: 547 19 32 616, REGON: 07 269 56 87, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000 27 55 23
Kapitał zakładowy: 2 020 000 PLN, Kapitał w pełni opłacony, ING Bank Śląski, nr rachunku: nr 24 1050 1070 1000 0090 3058 0758

