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Bielsko-Biała, 13 stycznia 2017 r.

Działka przy Sobolowej i Piłsudskiego w Łodzi dla Murapolu
Grupa Murapol, lider rynku mieszkaniowego w Polsce, podpisała umowę sprzedaży działki o
powierzchni ok. 0,6 ha u zbiegu ulic Sobolowej i Piłsudskiego w Łodzi. Inwestycja opiewa na
kwotę 4 mln zł netto i związana jest z realizacją projektu deweloperskiego pn. Murapol Widzew.
Na nabytym terenie zostanie wybudowanych 199 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej ok. 9,1 tys. m².
Grupa, w ramach I etapu inwestycji Murapol Widzew, oferuje 99 mieszkań w 10-cio piętrowym budynku.
Wprowadzone do sprzedaży lokale obejmują kawalerki, dwu- oraz trzypokojowe mieszkania o metrażach
od 25 do 54 m². Projekt przewiduje również parking z licznymi miejscami postojowymi w podziemnej
kondygnacji budynku.
- Stale pracujemy nad umacnianiem pozycji lidera polskiego rynku mieszkaniowego. W Łodzi realizujemy
trzy projekty deweloperskie i liczymy, że na tym nie poprzestaniemy. Murapol Widzew, wprowadzony do
przedsprzedaży blisko trzy miesiące temu, cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. To utwierdza nas
w przekonaniu o słuszności decyzji dotyczącej rozwoju działalności w tym mieście. – mówi Michał Sapota
Prezes Zarządu Murapol S.A.
Grupa Murapol w Łodzi realizuje także dwie inne inwestycje. Pierwszą z nich jest projekt przy ul.
Wróblewskiego, w ramach którego powstaje blisko 2,1 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej ok. 92 tys. m² oraz lokale komercyjne o powierzchni GLA ok. 3 tys. m². Druga łódzka inwestycja
jest realizowana na działce przy ul. Piłsudskiego 98a, gdzie Grupa zamierza zaoferować blisko 300
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m².
________
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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