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Murapol wybuduje ponad 800 mieszkań na krakowskim Złocieniu
Grupa Murapol kupiła działkę o powierzchni około 4,2 ha w Krakowie przy ulicach Agatowej i
Domagały za kwotę ponad 26 mln zł netto. Na nabytym gruncie Murapol zrealizuje projekt
deweloperski pn. Nowy Złocień, w ramach którego zaoferuje 813 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 40,5 tys. m² oraz 10 lokali usługowych o łącznej powierzchni 765 m².
Zakupiona działka posiada prawomocne pozwolenie na budowę co pozwoli Grupie rozpocząć realizację
inwestycji jeszcze w bieżącym roku.
- Kraków to, po macierzystym Bielsku-Białej, drugie miasto w którym Murapol rozpoczął realizację projektów
deweloperskich. Pod względem liczby wybudowanych inwestycji oraz liczby sprzedanych mieszkań jest to nasz
najważniejszy rynek. Bardzo dobrze znamy to miasto oraz preferencje mieszkaniowe Krakowian, co pozwala
nam nabywać grunty w takich lokalizacjach oraz projektować takie inwestycje, które cieszą się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród osób szukających mieszkań dla siebie, jak również wśród nabywców
inwestycyjnych – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Dostrzegając duży potencjał Krakowa
dla budownictwa mieszkaniowego oraz wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenie w działalności na
tym rynku, chcemy osiągnąć pozycję lidera w sprzedaży mieszkań w tym mieście. – dodaje Michał Sapota.
Obecnie krakowska oferta sprzedaży Grupy Murapol obejmuje około 270 mieszkań w pięciu inwestycjach tj.
Murapol Garbarnia, Murapol Bieńczycka, Murapol Poznańska, Atrium Czerwieńskiego oraz Królewskie
Tarasy. Od 2004 roku, kiedy Murapol rozpoczął działalność w Małopolsce, zrealizował 16 projektów
deweloperskich w Krakowie i Wieliczce, w których zaoferował ponad 1,5 tys. lokali mieszkalnych.
_____________
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.
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