Symboliczna wiecha zawisła na budynku „Apartamenty Pereca”. Inwestycja nabyta latem przez
fundusz z grupy Bouwfonds powstaje zgodnie z harmonogram.
W dniu 12 stycznia na budynku „Apartamenty Pereca” zawisła wiecha symbolizująca ukończenie
stanu surowego zamkniętego inwestycji. Matexi Polska świętowała ten symboliczny moment wraz
z przedstawicielami inwestora funduszu Bouwfonds oraz generalnym wykonawcą Unibep Polska.
Matexi Polska jest odpowiedzialna za całość procesu inwestycyjnego i zgodnie z zawartą w lipcu
2016 umową przekaże inwestorowi budynek, wraz z apartamentami wykończonymi w jednolitym,
uzgodnionym wcześniej standardzie. Całość procesu inwestycyjnego zostanie ukończona w
terminie do lipca 2018, za generalne wykonawstwo prac budowlanych odpowiedzialna jest firma
Unibep. Jak powiedział Mirosław Bednarek Prezes Zarządu Matexi Polska „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z przebiegu, tempa oraz jakości dotychczas wykonanych prac, cieszę się, że w tym
szczególnym projekcie możemy polegać na sprawdzonym partnerze jakim jest Unibep.”
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„Apartamenty Pereca” to budynek realizowany przez Matexi Polska w centrum Warszawy. W lipcu
br. projekt został w całości zakupiony przez fundusz z grupy Bouwfonds. Znajdą się w nim
apartamenty z przeznaczeniem pod długoterminowy wynajem. Transakcja zawarta pomiędzy
Bouwfonds i Matexi Polska była pierwszą tego typu akwizycją w Polsce. W Budynku powstającym
przy ul. Pereca, znajdą się 193 mieszkania, wraz z halą garażową oraz lokalami handlowo
usługowymi na parterze. Powstające mieszkania to przede wszystkim funkcjonalne lokale
kompaktowe wykończone w jednolitym standardzie atrakcyjne dla młodych, pracujących
najemców szukających lokalizacji pozwalającej łączyć pracę w centrum miasta ze stałym
dostępem do wszystkich atrakcji wielkomiejskiego życia. Za przygotowanie projektu budynku
odpowiedzialna była warszawska pracownia architektoniczna WADECO.
***
Holding Matexi to największa belgijska grupa deweloperska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma będąca rodzinnym
przedsięwzięciem posiada ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenia na europejskim rynku deweloperskim, portfolio prawie 35
000 zrealizowanych projektów, a obrót firmy w 2015 roku to ponad 300mln euro. Grupa Matexi zatrudnia, na co dzień, 350
pracowników i współpracuje z ponad 2500 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 2010 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.

Kontakt dla mediów: Marcin Kłosowski, BS Consulting , Tel +48 600 890 133,
marcin.klosowski@matexipolska.pl
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