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Bielsko-Biała, 9 lutego 2017 r.

Murapol zaoferuje mieszkania w Sosnowcu
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę na zakup działki o powierzchni 3,55 ha,
położonej przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu. Inwestycja opiewa na kwotę 8,5 mln zł netto i
zostanie na niej zrealizowany projekt deweloperski, w ramach którego powstanie 756 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 tys. mkw.
Ostateczna umowa przenosząca własność gruntu zostanie podpisana do 31.01.2018 roku, pod
warunkiem uzyskania przez Grupę Murapol prawomocnego pozwolenia na budowę zaplanowanego na
nim projektu deweloperskiego.
- W naszej ocenie Śląsk i Zagłębie są interesującym, ale też wymagającym rynkiem dla działalności
deweloperskiej. Umiejętnie skonstruowana oferta mieszkaniowa, z jednej strony uwzględniająca
preferencje lokalowe społeczności tego regionu, z drugiej oferująca atrakcyjne warunki finansowe, jest w
stanie z powodzeniem konkurować z bogatą bazą mieszkań z rynku wtórnego. My specjalizujemy się w
wyszukiwaniu ciekawych gruntów i realizowaniu na nich interesujących projektów mieszkaniowych,
jednocześnie dających nam oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu
Murapol S.A. – Poza inwestycją w Sosnowcu, analizujemy także kilka innych, nowych dla nas lokalizacji w
województwie śląskim, które w naszej ocenie mogą być ciekawym rynkiem dla działalności
deweloperskiej i do których chcemy wejść. – dodaje Michał Sapota.
Grupa Murapol jest obecna z ofertą mieszkaniową na rynku śląskim m. in. w Katowicach, gdzie w
ramach inwestycji Murapol Bażantów zaoferowała ok. tysiąc lokali mieszkalnych, a w dwóch kolejnych
projektach: Murapol Nowy Bażantów oraz Murapol Śląskie Ogrody buduje ponad 300 mieszkań. Śląska
oferta Grupy obejmuje także projekty deweloperskie w Siewierzu i Tychach, gdzie powstaje 240 lokali
mieszkalnych.
________
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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