Matexi Polska deweloperem odpowiedzialnym społecznie, spółka anonsuje rozpoczęcie programu
“Deweloper szans, wspólnie budujemy przyszłość dla dzieci”
Rok 2014 to czas dynamicznego rozwoju portfela inwestycyjnego Matexi w Polsce, jak również dobrych
wyników sprzedaży. Jak powiedział prezes firmy – Mirosław Bednarek “To dobry moment by podzielić się
naszym sukcesem, postanowiliśmy wiec wesprzeć organizacje dające szanse dzieciom, jednocześnie
stawiając na współuczestnictwo naszych klientów w programie, to oni pomogą nam wybrać szczegółowy
cel wsparcia przy okazji notarialnego przekazania lokalu”. W ramach programu klienci Matexi Polska będą
mogli wybrać jeden z trzech szczegółowych celów wsparcia odpowiadając na pytanie zawarte w ankiecie
wypełnianej przy okazji podpisania umowy ostatecznej, deklaracja ta będzie podstawą do przekazania przez
Matexi Polska ustalonej kwoty na rzecz wybranej organizacji. Dla uproszczenia procedury deweloper będzie
przekazywał zebrane środki pojedynczą dotacją wynikającą z ilości zadeklarowanego wsparcia dla każdej z
organizacji pożytku publicznego w ciągu całego roku. Partnerami akcji w 2015 roku są: Fundacja Przyjaciół
Szpitala na Litewskiej, gdzie celem wsparcia jest dofinansowanie zakupu inkubatora dla oddziału
noworodków, Fundacja Ewy Błaszczyk ”Akogo” wspierająca funkcjonowanie kliniki “Budzik” oraz
stowarzyszenie domu dziecka Janusza Korczaka. Matexi Polska rozpoczęła już zbieranie pierwszych
deklaracji już przy okazji trwającego właśnie przekazywania lokali w inwestycji “Na Romera”, każdy
nabywca mieszkania lub lokalu komercyjnego będzie mógł więc zadysponować kwotą 150zł i wybrać do
której organizacji zostanie ona przekazana. Intencją dewelopera jest jest długofalowe prowadzenie
programu we wszystkich ukończonych inwestycjach.
***
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Holding Matexi to największa belgijska grupa deweloperska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma będąca
rodzinnym przedsięwzięciem posiada blisko siedemdziesięcioletnie doświadczenia na europejskim rynku
deweloperskim, portfolio ponad 30 000 zrealizowanych projektów a obrót firmy w 2013 roku to ponad 250mln euro.
Grupa Matexi zatrudnia, na co dzień, 300 pracowników i współpracuje z ponad 2000 podwykonawców. Matexi to
firma z pełną świadomością swojej społecznej roli, którą wypełnia, realizując trwałe i ekologiczne budynki,
odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkaniowym, oraz tworząc nowe miejsca pracy. Jednym z
podstawowych celów grupy jest dynamiczny, konsekwentny rozwój na rynku polskim realizowany zgodnie z tymi
samymi zasadami.
Grupa Matexi jest obecna w Polsce od 2011 roku. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
(PZFD).Polski oddział firmy to dynamiczny zespół ekspertów dysponujący długoletnim doświadczeniem na lokalnym
rynku. Strategia Matexi zakłada długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, w jego ramach firma planuje szybki, a
zarazem zrównoważony rozwój oferty oraz dywersyfikację dostępnych lokalizacji realizowaną zgodnie z dewizą
„Witamy w okolicy”. Aktualne portfolio przygotowywanych inwestycji obejmuje przeszło tysiąc mieszkań na terenie
Warszawy, natomiast bank zabezpieczonych gruntów pozwala już na realizację kolejnych 350 lokali.
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