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Abadon Real Estate przydzielił obligacje o wartości 15 mln zł
Abadon Real Estate, spółka holdingowa koncentrująca podmioty z segmentu wykonawczego
Grupy Murapol, wyemitowała w drodze oferty prywatnej 15 tys. obligacji serii 011 o wartości
nominalnej 1 tys. zł każda. 3-letnie instrumenty dłużne, o stałym, kwartalnym oprocentowaniu
w wysokości 5 proc. w skali roku, zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.
- Holding Murapol aktywnie korzysta z możliwości finansowania wzrostu swojej działalności jakie stwarza
rynek instrumentów dłużnych. Bazując na wiarygodności wypracowanej w ciągu 8 lat aktywności w tym
obszarze oraz na transparentności działalności, popartej aktywną polityką informacyjną, z sukcesem
występujemy do inwestorów po kapitał. Ich udział w naszym rozwoju jest widoczny w stale poszerzanym
zakresie działalności, związanym zarówno z uruchamianiem kolejnych inwestycji nieruchomościowych,
jak również wprowadzaniem nowych linii biznesowych. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol
S.A.
Przydzielone obligacje serii 011 są drugą transzą instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Abadon
Real Estate S.A. W maju bieżącego roku Spółka pozyskała 50 mln zł w drodze prywatnej oferty obligacji
serii 010.

_____________
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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