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Blisko tysiąc lokali Grupy Murapol zakontraktowanych w pierwszym kwartale 2018 r.
Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, podpisał 926 umów dot. sprzedaży mieszkań w pierwszym
kwartale br. wobec 814 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wypracowany wynik jest wyższy o blisko 14
proc. r/r i potwierdza stabilny i zrównoważony rozwój Grupy Murapol. Liczba zakontraktowanych lokali w ciągu
pierwszych trzech miesięcy 2018 r. jest najlepszym wynikiem za pierwszy kwartał w całej dotychczasowej historii
Murapolu.
Grupa Murapol najwięcej, bo 327 umów dotyczących sprzedaży mieszkań podpisała w lutym, kolejne 318 w marcu oraz 281 w
styczniu. Analizując strukturę geograficzną kontraktacji mieszkań zrealizowanej w pierwszym kwartale br., największy udział w
niej miał rynek katowicki, gdzie Grupa podpisała 131 umów dotyczących sprzedaży mieszkań, kolejno Poznań i Kraków po 127
oraz 123 w Łodzi. Powyżej 100 mieszkań Murapol zakontraktował także we Wrocławiu oraz w Warszawie.
- Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku oceniamy bardzo pozytywnie pod kątem wyniku wypracowanego zarówno przez Grupę
Murapol, jak również całą branżę. Osiągnięte przez firmy deweloperskie poziomy kontraktacji potwierdzają bardzo dobrą
kondycję krajowego rynku mieszkaniowego, jego dużą chłonność, a przez to doskonałe warunki do dalszego rozwoju
działalności. Jako jeden z liderów rynku jesteśmy przygotowani na taką sytuację, a posiadany aktywny bank ziemi i moce
produkcyjne pozwolą nam odpowiedzieć na zgłaszany przez klientów wysoki popyt na lokale. – mówi Nikodem Iskra, prezes
zarządu Murapol S.A. – Przy obecnej, sprzyjającej koniunkturze rynkowej, przewidujemy w kolejnych miesiącach br. utrzymanie
obecnej dynamiki kontraktacji i wypracowanie na koniec roku zakładanego planu, jakim jest podpisanie umów na sprzedaż 4
tys. mieszkań – dodaje Nikodem Iskra.
Od początku bieżącego roku Grupa Murapol wprowadziła do sprzedaży 1 128 lokali o łącznej powierzchni użytkowej
wynoszącej ponad 50 tys. mkw. w 6 inwestycjach – Murapol Osiedle Praskie w Warszawie, Murapol Nowy Poznań w Poznaniu,
Murapol Nowy Bażantów oraz Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach, Murapol Śląskie Ogrody w Tychach oraz w
pierwszym gliwickim projekcie mieszkaniowym – Murapol Osiedle Parkowe.
W najbliższym czasie Grupa zamierza zaoferować kolejne blisko 1,5 tys. nowych lokali o łącznej powierzchni użytkowej
wynoszącej 63,8 tys. mkw. Będą to zarówno dalsze etapy już realizowanych inwestycji, takich jak Murapol Nowa Przędzalnia w
Łodzi, jak również zupełnie nowe projekty mieszkaniowe powstające w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie, Krakowie przy ul.
Pachońskiego czy we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 17 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. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował blisko 100 inwestycji, w których powstało około 8,5 tys. lokali
zamieszkałych przez ponad 25 tys. osób. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 14 miastach w Polsce, w trzech kolejnych
Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, do Niemiec oraz
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Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań, wobec odpowiednio 3.042 zakontraktowanych rok
wcześniej i 2.400 w 2016 roku. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na
działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która przyznała firmie
nagrodę w kategorii Mecenas Sportu. Grupa Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego
budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
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