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Bielsko-Biała, 3 kwietnia 2017 r.

Murapol kupił grunt pod drugi projekt inwestycyjny w Edynburgu
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę zakupu działki w Edynburgu, opiewającą na
kwotę 900 tys. funtów netto. Na inwestycji o powierzchni ok. 0,1 ha zlokalizowanej przy London
Road, zostanie zrealizowany projekt deweloperski obejmujący ok. 30 lokali mieszkalnych o
łącznej powierzchni użytkowej ok. 2,1 tys. mkw.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 30 września 2018 r. po spełnieniu warunków
zawieszających, w tym m. in. po uzyskaniu przez Grupę Murapol pozwolenia na budowę
projektu deweloperskiego zgodnego z jej planami inwestycyjnymi.
- Doświadczenia nabywane podczas przygotowywania pierwszego projektu mieszkaniowego
w Edynburgu w połączeniu z atrakcyjnością inwestycyjną stolicy Szkocji, zachęciły nas do
dalszego przyglądania się temu rynkowi, czego efektem jest podpisana umowa. Imponuje nam
tamtejszy klimat inwestycyjny, na który składają się zarówno znacznie mniej skomplikowane niż
w Polsce procedury administracyjne, jak również przychylność władz i organizacji branżowych
do prowadzenia tam działalności deweloperskiej. Od momentu zakontraktowania pierwszej
działki w Edynburgu, Scottish Property Federation promuje Murapol jako pierwszego
międzynarodowego inwestora, który zdecydował się na realizację projektu deweloperskiego w
Szkocji. Nasze zainteresowanie ich krajem jako terenem inwestycyjnym doceniają także
tamtejsze władze, którym zależy na jak najszybszym uregulowaniu procedur administracyjnych
związanych z naszą inwestycją. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Projekty
nieruchomościowe realizowane na rynkach zagranicznych stanowią uzupełnienie naszej
działalności krajowej i w żadnej mierze nie wpłyną na dalszy wzrost aktywności deweloperskiej
w Polsce. – dodaje Michał Sapota.
London Road to jedna z głównych ulic stolicy Szkocji, a kupowana nieruchomość jest położona
10 minut drogi od budynku Parlamentu Szkocji oraz 20 minut od Princes Street, głównej ulicy
Edynburga. Ze względu na bliskość do centrum miasta oraz bogatą infrastrukturę okolica ta
uznawana jest za atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w
dużym zainteresowaniu tą lokalizacją wśród tamtejszych deweloperów. Potencjał inwestycyjny
tej części miasta zwiększy także planowana w ciągu najbliższych 5 lat jej gruntowna
przebudowa.
Nabywana działka przy London Road jest drugą inwestycją Grupy Murapol w Edynburgu i
trzecią poza granicami kraju. W styczniu br. Grupa kupiła grunt przy Ferry Road w Edynburgu,
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gdzie przygotowuje realizację projektu inwestycyjnego obejmującego ok. 20 mieszkań o
łącznej powierzchni użytkowej 2 tys. mkw. Z kolei w czerwcu ub. r. Murapol nabył nieruchomość
w Berlinie, na której już w bieżącym kwartale planuje rozpocząć realizację inwestycji
składającej się z dziewięciu budynków, w których powstanie 120 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 5,4 tys. mkw.
________
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 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 2016 roku
Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 podpisanych w minionym roku. 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.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
e-mail: malgorzata.gaborek@murapol.pl | mobile: 510 896 877
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