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Bielsko-Biała, 31 maja 2017 r.

I kw. 2017 r. pod znakiem dalszej rozbudowy Grupy Abadon Real Estate
Grupa Abadon Real Estate w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wypracowała 54,7 mln zł
przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej na poziomie 2,3 mln zł oraz zysk netto
przypadający jednostce dominującej w wysokości 1,6 mln zł. W okresie tym Grupa
zakontraktowała, w ramach zamówień otrzymanych od podmiotów z holdingu Murapol,
obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa o wartości 123,9 mln zł.
- Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla Grupy Abadon Real Estate okresem konsekwentnego
poszerzania kompetencji poprzez, z jednej strony przejęcie spółki Home Credit Group Finanse i
Nieruchomości, świadczącej usługi sprzedaży i pośrednictwa kredytowego, z drugiej zaangażowanie
kapitałowe w grupę budowlaną AWBUD. Działania te są konsekwencją naszej strategii rozwoju,
zakładającej budowanie podmiotu posiadającego ogół kompetencji i zasobów niezbędnych do
realizacji projektów z szeroko rozumianego rynku nieruchomościowego. Jako Grupa posiadamy duże
doświadczenie w obszarze budownictwa mieszkaniowego, a przejęcie AWBUD pozwoli nam wejść z
ofertą wysokospecjalistycznych usług na inne segmenty rynku nieruchomościowego. – mówi Michał
Sapota Prezes Zarządu Abadon Real Estate S.A.
77 proc. przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę Abadon RE w pierwszym kwartale 2017
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architektoniczno-projektowe, akwizycje i marketing. Pozostałe 23 proc. to wpływy zrealizowane przez
dystrybutora materiałów budowlanych – Cross Bud Sp. z o.o.
W pierwszym kwartale br. Grupa Abadon RE podpisała z podmiotami z holdingu Murapol, poza
umowami na obsługę w systemie generalnego wykonawstwa, także list intencyjny, na mocy którego
będzie kompleksowo realizowała projekty nieruchomościowe, które powstaną na gruntach zakupionych
ze środków pochodzących od inwestorów Murapol HRE FIZAN. Dzięki tej współpracy Grupa zamierza
wypracować co najmniej 400 mln zł przychodów w ciągu najbliższych pięciu lat.
Strategia Grupa zakłada, poza świadczeniem usług na rzecz podmiotów z holdingu Murapol, wyjście z
ofertą do inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych realizowaniem projektów inwestycyjnych na
polskim rynku nieruchomościowym.
________
Abadon Real Estate S.A. (dawniej Variant S.A.) to spółka dominująca w Grupie Abadon Real Estate, skupiającej
segment wykonawczy holdingu Murapol. Podmioty wchodzące w skład Grupy oferują kompleksową obsługę
projektów nieruchomościowych, począwszy od fazy pozyskania gruntu oraz zaawansowanych, wielowymiarowych
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due dilligence i koncepcji, przez realizację, po etap wyjścia z inwestycji. Holding Murapol jest liderem krajowego
rynku nieruchomości mieszkaniowych, którego oferta 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.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
e-mail: malgorzata.gaborek@murapol.pl | mobile: 510 896 877
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