43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49
tel. 33 819 33 33, faks 33 829 46 66
sekretariat@murapol.pl
Informacja prasowa
Bielsko-Biała, 29 marca 2017 roku

Murapol z ponad 13 mln zł od obligatariuszy na dalszy rozwój
Grupa Murapol pozyskała w drodze prywatnej oferty obligacji serii Z blisko 13,2 mln zł, które
przeznaczy głównie na finansowanie kolejnych projektów inwestycyjnych. 3-letnie instrumenty
dłużne o zmiennym oprocentowaniu, opartym o stawkę WIBOR3M, zostały przydzielone 113
inwestorom. Stopa redukcji w ofercie obligacji serii Z wyniosła 9,59 proc. Instrumenty te zostaną
wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek Catalyst.
- Udział inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucji, w finansowaniu rozwoju Grupy Murapol to
stały element naszej strategii działalności. Jej wyrazem jest oferowanie zarówno naszych instrumentów
dłużnych, jak również certyfikatów inwestycyjnych FIZ-ów tworzonych przy naszym udziale. W naszej
ocenie korzystanie z możliwości jakie rynek kapitałowy stwarza wiarygodnym i stabilnym biznesowo
firmom jest doskonałym sposobem na, z jednej strony stymulowanie rozwoju emitentów, z drugiej
oferowanie inwestorom atrakcyjnych narzędzi do lokowania ich nadwyżek finansowych. – mówi Michał
Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Cieszy nas, że nasz model biznesowy oraz osiągane wyniki po raz
kolejny spotkały się z uznaniem i zaufaniem ze strony obligatariuszy. – dodaje Michał Sapota.
Obecnie w obrocie giełdowym znajdują się cztery serie instrumentów dłużnych Murapol S.A. (P, R, T i U) o
łącznej wartości 67,5 mln zł, a kolejna seria obligacji – W o wartości 12 mln zł jest w trakcie procedowania
dopuszczenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. W ciągu 7 lat funkcjonowania
giełdowego rynku instrumentów dłużnych Grupa Murapol wyemitowała obligacje korporacyjne o
wartości około 500 mln zł, z czego 80%, zgodnie z terminami zapadalności, już wykupiła.
Od 3 lat Grupa Murapol tworzy, we współpracy z wiodącymi polskimi TFI, fundusze inwestycyjne
zamknięte aktywów niepublicznych, których certyfikaty inwestycyjne są oferowane inwestorom. Obecnie
Grupa zarządza ponad 150 mln zł wpłaconymi przez nabywców certyfikatów trzech FIZ-ów. W styczniu
br. został rozliczony pierwszy FIZAN współtworzony z Murapolem – Murapol FIZ Mieszkaniowy, który
wypłacił nabywcom certyfikatów inwestycyjnych, w gwarantowanych w trakcie oferty terminie i
wysokości, 8% zysku w skali roku. Wkrótce zostaną zaoferowane certyfikaty inwestycyjne kolejnego FIZANu tworzonego przez Saturn TFI S.A. przy udziale Grupy Murapol.

_____________
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 trzech 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.
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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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