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Bielsko-Biała, 7 lipca 2017 roku

Murapol powiększa portfel wrocławskich inwestycji w przygotowaniu
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę na zakup działki o powierzchni 1,5 ha,
położonej przy ul. Buforowej we Wrocławiu. Transakcja opiewa na kwotę 9,5 mln zł brutto. Na
zakontraktowanym terenie zostanie zrealizowany projekt nieruchomościowy, w ramach
którego powstanie 350 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14,4 tys. mkw.
Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego swojej działalności, przygotowuje trzy nowe
projekty mieszkaniowe w stolicy Dolnego Śląska. Oprócz inwestycji zaplanowanej na nabytym gruncie
przy ul. Buforowej, Murapol proceduje formalności administracyjne poprzedzające rozpoczęcie prac
budowlanych na zakupionych terenach przy ul. Klasztornej oraz ul. Dożynkowej. W ramach
przygotowywanych projektów Grupa wprowadzi na wrocławski rynek mieszkaniowy ponad tysiąc lokali o
łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 44 tys. mkw.
- Wrocław systematycznie umacnia swoją pozycję na naszej mapie inwestycji. W pierwszym półroczu
bieżącego roku, w stolicy Dolnego Śląska sprzedaliśmy najwięcej, bo 363 mieszkania. To tutaj także stale
powiększamy portfele zarówno lokali oferowanych, jak i projektów w przygotowaniu. Naszej rosnącej
aktywności w tym mieście sprzyja olbrzymia chłonność wrocławskiego rynku mieszkaniowego, z którą
idzie w parze atrakcyjny klimat inwestycyjny do prowadzenia działalności deweloperskiej. Wszystko to
tworzy bardzo dogodne warunki do rozwijania naszego biznesu w tej lokalizacji, co też skutecznie
wykorzystujemy. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A.
W ciągu 10 lat obecności na wrocławskim rynku mieszkaniowym Murapol zbudował pięć inwestycji, w
których oddał do dyspozycji mieszkańców ok. 1,2 tys. lokali. Obecnie Grupa realizuje w stolicy Dolnego
Śląska projekt Murapol Apartamenty Słubicka oraz kolejne etapy inwestycji Nowy Wrocław oraz Nowa
Toskania, w których łącznie zostanie wybudowanych blisko 620 mieszkań.

_____________
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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