43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49
tel. 33 819 33 33, faks 33 829 46 66
Informacja prasowa

sekretariat@murapol.pl

Bielsko-Biała, 9 listopada 2016 roku

Murapol kupi działki w Toruniu
Grupa Murapol, jeden z liderów rynku mieszkaniowego w Polsce, wygrała przetarg na zakup dwóch
działek o łącznej powierzchni przekraczającej 4 ha zlokalizowanych przy ul. H. Strobanda w Toruniu.
Warunkowa umowa zakupu gruntów, która zostanie podpisana do 8 grudnia br., będzie opiewać na
kwotę blisko 15 mln zł. Na nabytych działkach Murapol zrealizuje projekt deweloperski, w ramach
którego zaoferuje 489 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 20,2 tys. m².
Ostateczna umowa przenosząca własność działek zostanie podpisana, pod warunkiem nie skorzystania
przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu, do 31 grudnia 2016 r.
- Grupa Murapol w Toruniu działa od niedawna, jednak nasza strategia rozwoju zakłada zintensyfikowanie tej
obecności. Nabywane działki przy ul. H. Strobanda wpisują się w nasz model biznesowy i pozwolą nam umocnić
pozycję na tym rynku. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A.
Obecnie Grupa Murapol w Toruniu realizuje projekt deweloperski przy ul. Grudziądzkiej, w ramach którego
w dwóch budynkach oferuje klientom 182 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ok. 8 tys. m².
_____________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze jedno- i 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). Obligacje
Murapol S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
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