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Powstaną kolejne kamienice w inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna
Grupa

Murapol,

w

ramach

segmentu

deweloperskiego

prowadzonej

działalności,

zakontraktowała nabycie nieruchomości o powierzchni ok. 4,36 ha pod realizację trzeciego
etapu projektu Murapol Siewierz Jeziorna. Ponadto Grupa podpisała warunkową umowę
sprzedaży części terenu inwestycyjnego, na którym zostanie zrealizowany drugi kwartał tejże
inwestycji. Łącznie, kompleks mieszkaniowy budowany przez Grupę Murapol w zrównoważonej
dzielnicy Siewierz Jeziorna, będzie obejmował ponad 46 tys. mkw. powierzchni użytkowej.
W ramach przygotowywanego trzeciego etapu inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna powstanie 499 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 22 tys. mkw. Ostateczna umowa przenosząca
własność gruntu zostanie podpisana po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. po uzyskaniu
przez Grupę Murapol do dnia 30 czerwca 2018 roku prawomocnego pozwolenia na budowę
zaplanowanego na nim projektu deweloperskiego. Wartość transakcji opiewa na kwotę blisko 16,24 mln
zł netto.
- Konsekwentnie zwiększamy swoje zaangażowanie w powstawanie unikatowego w skali Polski projektu
urbanistycznego – zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna. To ciekawe doświadczenie móc
współtworzyć

przedsięwzięcie

o

niespotykanej

na

polskim

rynku

deweloperskim

koncepcji

zagospodarowania przestrzennego, w której wykorzystujemy najlepsze zagraniczne wzorce nowej
urbanistyki. Duże zainteresowanie klientów ofertą mieszkaniową inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna
pokazuje, że tego typu projekty są poszukiwanymi rozwiązaniami w Polsce. Dlatego kibicuję, aby więcej
takich przedsięwzięć urbanistycznych powstawało w naszym kraju, a my jako deweloper, chętnie się w
nie zaangażujemy. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A.
Dotychczas Grupa Murapol w Siewierzu Jeziornej oddała do dyspozycji mieszkańców 52 mieszkania
wybudowane w ramach pierwszego etapu realizowanego tam projektu nieruchomościowego.
________
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 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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