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           Bielsko-Biała, 13 października 2022 r. 

Grupa Murapol optymalizuje finansowanie pozyskując 550 mln zł na rozwój 

działalności deweloperskiej 

Grupa Kapitałowa Murapol zrefinansowała całkowite dotychczasowe zadłużenie  

i pozyskała na korzystnych warunkach nowy kredyt od konsorcjum Banku Pekao SA  

i Santander Bank Polska SA w wysokości 550 mln zł.  

Jeden z czołowych polskich deweloperów na rynku nieruchomości mieszkaniowych 

konsekwentnie realizuje plan racjonalizacji struktury finansowania wspierający 

zrównoważony rozwój ogólnopolskiej działalności. Umowa kredytowa obejmuje 3-letni 

okres finansowania.  

Grupa Murapol zyskała partnerstwo dwóch silnych instytucji bankowych – Banku Pekao SA oraz 

Santander Bank Polska SA, w formie refinansowania konsorcjalnego w łącznej kwocie 550 mln 

zł. Na zrefinansowanie obecnego długu zostanie przeznaczona kwota 300 mln zł, z kolei kwota 

w wysokości 250 mln zł Murapol przeznaczy na finansowanie dalszego rozwoju operacyjnego 

Grupy.  

- Cieszymy się, że nasi bankowi partnerzy docenili wysoki potencjał GK Murapol. W tych 

niewątpliwie trudnych dla branży czasach, ograniczonego dostępu do kredytów 

hipotecznych, istotnych spadków sprzedaży nowych mieszkań oraz ogólnej niepewności 

klientów, GK Murapol udowadnia swoją odporność na kryzys, jednocześnie inwestując  

w przyszły rozwój. Tym samym pragnę podziękować naszemu konsorcjum bankowemu tj. 

Bankowi Pekao SA i Santander Bank Polska SA za dogodne i elastyczne warunki nowego 

finansowania działalności Grupy Murapol, które udało nam się wspólnie wypracować. 

Pozyskane środki posłużyły całkowitemu refinansowaniu obecnego zadłużenia i pozwolą na 

dalsze umocnienie wiodącej pozycji Grupy Murapol na polskim rynku deweloperskim poprzez 

inwestycje w bank ziemi oraz bieżące projekty deweloperskie. – mówi Przemysław Kromer, CFO 

i członek zarządu Grupy Murapol. 

Zakończony z sukcesem projekt refinansowania pozwala utrzymać koncentrację całego długu 

Grupy w jednym konsorcjum bankowym oraz zachować elastyczność wykorzystania środków 

ze względu na otwarty charakter finansowania. Agentem konsorcjum jest Bank Pekao SA, który 

współpracował z Grupą Murapol w ramach poprzedniego refinansowania, a obydwa banki 

doskonale poznały Spółkę, jej model biznesowy i unikatowe atrybuty podczas podejścia do 

IPO w 2021 roku.  

- Jesteśmy bardzo dumni ze sprawdzającego się w okresach dekoniunktury modelu działania 

Grupy Murapol, o czym świadczą przede wszystkim znakomite na tle branży wyniki operacyjne. 
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Zaufanie wiodących banków i bezprecedensowa w historii Grupy kwota kredytu 

jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze. – dodaje Przemysław Kromer. 

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. GK Murapol charakteryzowała mocna sprzedaż do klientów 

detalicznych wsparta transakcjami na rzecz PRS. W okresie od stycznia do września br. Grupa 

Murapol sprzedała 2665 lokali mieszkalnych, w tym 2091 klientom detalicznym, zaś 574  

w formule design&build na rzecz PRS. W analizowanym okresie deweloper przekazał klucze 

łącznie do 2649 lokali, a w tym 444 kluczy zostało wydanych do lokali w ramach projektów PRS. 

Grupa wprowadziła do oferty 2106 nowych mieszkań w 9 miastach w Polsce.  

____________________ 

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych 

w Polsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz mieszkań przekazanych klientom. Od 

początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 77 wieloetapowych inwestycji 

nieruchomościowych, w których powstało 370 budynków z ponad 23,5 tys. lokali zamieszkałymi przez ok. 

70,65 tys. osób. Murapol od początku swej działalności był obecny w 17 miastach w Polsce. 

Wyróżnikiem Grupy jest najbardziej zdywersyfikowana wśród deweloperów mapa inwestycji. Na koniec 

września 2022 GK Murapol oferowała mieszkania w 14 miastach, zarówno na największych rynkach 

mieszkaniowych w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy aglomeracji śląskiej, 

jak również w miastach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń.  

Od I kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka 

należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, wiodącego globalnego 

menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private 

equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Capital Partners. 

W 2021 r. Grupa Murapol uruchomiła nową linię biznesową, polegającą na budowie lokali  

z przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu, realizowaną w ramach współpracy nawiązanej 

ze swoim znaczącym akcjonariuszem. 

Grupa Murapol posiada zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz 

organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od 

pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, 

zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. 

Murapol, wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, włącza do swojej działalności inicjatywy 

związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz zagadnieniami ładu korporacyjnego (ESG). 

Grupa stara się optymalizować zużycie surowców, wykorzystuje nowe technologie i wdraża 

energooszczędne rozwiązania. Firma angażuje się także w różne formy działalności społecznej, 

charytatywnej czy sportowej, wspierając zarówno sport profesjonalny, jak i projekty propagujące 

aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.  

Murapol został wielokrotnie doceniony za swoją działalność deweloperską, otrzymując m.in. w obszarze 

zielonego budownictwa nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards, 

Housemarket Silesia Awards w kategoriach Osiedle przyjazne rodzinie oraz Osiedle mieszkaniowe. W 2021 

roku Grupa zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Deweloperów Mieszkaniowych, 
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organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Spółka jest także laureatem konkursu Laur Klienta 2022, 

w kategorii ekologiczne strategie w biznesie. 
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