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Bielsko-Biała, 21 września 2018 r.

Murapol i Awbud zacieśniają współpracę
Co najmniej 120 mln zł rocznie przychodów wypracuje AWBUD SA ze współpracy z holdingiem Murapol w
formule generalnego wykonawstwa w latach 2019-2021. Zgodnie z podpisanym dzisiaj listem intencyjnym
pomiędzy spółkami, AWBUD będzie odpowiadał za ok. 25 proc. powierzchni użytkowej mieszkań powstającej
rocznie w realizowanych w ww. latach projektach inwestycyjnych Murapolu.
Szczegółowy model współpracy pomiędzy spółkami zostanie wypracowany i wdrożony w 4. kwartale br.
- Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym celem jest zwiększeniu zaangażowania AWBUDu w realizację projektów
mieszkaniowych holdingu Murapol. Docelowo w ciągu 2-3 lat struktura portfela zamówień grupy budowlanej ma w
połowie pochodzić od spółek wchodzących w skład holdingu. Zarówno wcześniej powierzone AWBUDowi prace na
naszych inwestycjach, jak i podpisany dzisiaj list intencyjny są wyrazem naszej konsekwencji w realizacji tej strategii.
Ponadto zacieśnienie współpracy ze spółką budowlaną zwiększy naszą odporność na pogarszające się warunki
rynkowe, zwłaszcza w zakresie dostępu do pracowników budowlanych. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu
Murapol SA.
- Dostrzegając atrakcyjność ekonomiczną zleceń z obszaru budownictwa mieszkaniowego, intensywnie pracujemy
aby stanowiły one coraz większy udział w naszym portfelu zamówień. Dotychczas na rzecz Grupy Murapol
wykonaliśmy prace budowlane w ramach inwestycji Murapol Parki Warszawy, a obecnie jesteśmy zaangażowani w
projekt Murapol Atrium Służewiec, także w Warszawie. Mamy niezbędne kompetencje oraz zasoby aby zapewnić
obsługę każdego projektu mieszkaniowego na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest terminowa i
zgodna z założeniami realizacja powyższych zleceń. Cieszy nas, że teraz zakres naszej współpracy będzie jeszcze
szerszy i spółki z Grupy dołączą do grona podmiotów, z którymi współpracujemy w formule generalnego
wykonawstwa. – mówi Mariusz Kolwas, wiceprezes zarządu AWBUD SA.
List intencyjny został podpisany do 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia.
____________________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 17 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. 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 15 miastach w Polsce, w 2 kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje
projekty deweloperskie. W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań. W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Murapol
sprzedała 1798 mieszkań czyli o blisko 12 proc. więcej r/r. Grupa Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie
również nacisk na działalność pozabiznesową. Firma 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
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przyznała firmie nagrodę w kategorii Mecenas Sportu 2017. Grupa Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w
obszarze zielonego budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
Grupa AWBUD posiada bogate doświadczenie w obszarze budownictwa przemysłowego, m.in. w zakresie budowy zakładów produkcyjnych,
obiektów magazynowych, konstrukcji żelbetowych i specjalistycznych instalacji. AWBUD realizuje także projekty z zakresu rewitalizacji galerii
handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej, a także inwestycje z obszaru ekologii. Zespół blisko 450 wysoko wykwalifikowanych
pracowników, w tym 100 inżynierów różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z 28 lat działalności AWBUD na
polskim rynku i realizacji ponad 450 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali doświadczenia w największych zarówno
międzynarodowych, jak i polskich firmach budowlanych. Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule generalnego wykonawstwa.
Kontrakty są pozyskiwane przez biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także przez centralę w
Fugasówce w woj. śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100 mln zł. W strukturach Grupy AWBUD funkcjonuje własne
biuro projektowe, zaś własne siły wykonawcze zapewniają wsparcie w realizacji kontraktów, w szczególności w obszarze prac żelbetowych i
sanitarnych.
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