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Murapol S.A. mniejszościowym udziałowcem w Skarbiec Holding S.A.
Grupa Murapol zakupiła 2.251.152 akcje Skarbiec Holding S.A., co daje jej 32,99 proc. udział w
akcjonariacie spółki, będącej właścicielem jednego z wiodących na polskim rynku
towarzystw funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI. Inwestycja opiewa na kwotę 75,23 mln zł i
została zrealizowana w ramach transakcji pakietowej, dokonanej poza systemem notowań
ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zaangażowanie kapitałowe Murapolu w Skarbiec Holding S.A. stanowi kontynuację procesu wydzielania
i rozwoju trzech podstawowych segmentów działalności holdingu i jest, w szczególności, elementem
rozbudowywania obszaru inwestycyjnego, w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi
o profilu nieruchomościowym, którą to działalność holding Murapol, przy współpracy partnerów
zewnętrznych, konsekwentnie rozwija od 2014 roku.
- Znaczące zaangażowanie kapitałowe w Skarbiec Holding S.A. jest także wyrazem uznania dla
dotychczasowych osiągnięć spółki, jej zarządu i zespołu, którzy stworzyli silną markę i osiągnęli jedną z
czołowych pozycji wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Wierzymy,
że dzięki naszemu zaangażowaniu kapitałowemu i nawiązaniu bliższej współpracy operacyjnej, w krótkim
czasie uda nam się poszerzyć ofertę Skarbiec TFI i wspólnie zaoferować szerokiemu gronu odbiorców
kompleksową paletę produktów inwestycyjnych, pozwalających na czerpanie korzyści z inwestycji na
szeroko rozumianym rynku nieruchomości. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. - Wierzymy
również, że długoterminowy charakter inwestycji oraz wzrost potencjału finansowego i operacyjnego
przyczyni się do dynamicznego wzrostu Skarbiec TFI w najbliższych latach i pozwoli towarzystwu na dalszy
rozwój dotychczasowych linii produktowych oraz rozbudowę zdolności operacyjnych. – dodaje Michał
Sapota.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 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 czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej.
Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. 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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