




Marvipol od kilkunastu lat realizuje kompleksowe projekty
w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. 
Począwszy od pozyskania gruntów, uzyskanie prawomocnych 
zezwoleń na budowę, nadzór, aż do przekazania gotowych 
mieszkań Klientom i zarządzania całym obiektem.
W grudniu 2017 Marvipol Development SA zadebiutował na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościomych.

Marvipol Development



     
Działalność

Marvipol
w liczbach

        

* dane na dzień 30.09.2017        

zrealizowanych
inwestycji

projektów
w trakcie
realizacji

        

315
tys. m2
oddanego
PUM i PUU

        

Wyniki
finansowe
(segment

deweloperski)

25 17

projekty
w trakcie
realizacji

        

4

Działalność
 mieszkaniowa*

Działalność
 magazynowa*

190
tys. m2

GLA
w 2017r.

        

867,8
mln PLN

suma
bilansowa*

14,5
mln PLN
zysku netto

I - III kw.
2017r.

        



Nasza wizja

Chcemy przekraczać oczekiwania klienta na każdym etapie:
od pierwszego kontaktu po wieloletnie doświadczenia z marką.

Nasza misja 

Naszą misją jest dostarczanie każdemu klientowi marki Marvipol najwyższej 
wartości z posiadania nieruchomości, tak racjonalnej, jak i emocjonalnej.



* dane na dzień 30.09.2017        

Marvipol Development tworzą ludzie, dla których dążenie do sukcesu 
winno iść w parze z troską o tych, którzy najbardziej potrzebują
wsparcia i uwagi od innych. Marvipol Developmant, Zespół firmy, wraz 
z jej założycielem i Prezesem, Mariuszem Książek na czele angażuje się
w działalność społeczną i charytatywną. Wspieramy m.in. Fundację 
TVN “Nie jesteś Sam”, “Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”, 
Fundację “Nasza Fundacja”, Teatr Kamienica Fundację Wspierania 
Twórczych Inicjatyw Teatralnych “Atut”, Fundację Ewy Błaszczyk 
“Akogo?” oraz Fundację Anny Dymnej “Mimo Wszystko”.



Marvipol może się poszczycić 21-letnim doświadczeniem na rynku
budowlanym. Od samego początku istnienia firmy, przykładamy wagę do 
tego, by każda z naszych inwestycji charakteryzowała się najwyższą 
jakością. Dążymy do doskonałości, aby oferować funkcjonalne
i precyzyjnie zaprojektowane mieszkania.
W ciągu naszej długoletniej obecności na rynku, zrealizowaliśmy 25
projektów i przekazaliśmy klientom ponad 5 000 lokali  o powierzchni 
użytkowej przekraczającej około 315 tys.m2.
Poza działalnością mieszkaniową, Marvipol realizuje także projekty 
w obszarze magazynowym. Zrealizowaliśmy 1 projekt o powierzchni
wynajmowalnej 46 tys.m2. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych 
5 inwestycji magazynowych, o łącznej powierzchni 227 tys.m2.



Warszawa
Powiśle

Topiel
No 18

Status
inwestycja w trakcie przygotowania

Lokalizacja
ul. Topiel 18

Rok oddania
2019

Liczba apartamentów
52





Unikalna wizja
miasta

Warszawa
Wola

Unique
Tower

Status
inwestycja w trakcie realizacji

Lokalizacja
ul. Grzybowska 51

Rok oddania
2021

Powierzchnia
mieszkalna
około 21 500 m2

Powierzchnia
usługowa
około 2 800 m2



Unikalna wizja
miasta



Warszawa
Mokotów

Cascade
Residence

Status
inwestycja w trakcie realizacji

Lokalizacja
ul. Modzelewskiego 63

Rok oddania
2019

Liczba apartamentów
39



Kameralna
inwestycja

z własnym
ogrodem



Warszawa
Mokotów

Apartamenty
Mokotów
Park

Status
inwestycja zrealizowana

Lokalizacja
ul. Bernardyńska 16

Rok oddania
2013

Liczba mieszkań
416



Apartamenty
nad jeziorem



Warszawa
Włochy

Osiedle
Zielona
Italia

Status
inwestycja zrealizowana

Lokalizacja
ul. Obywatelska 13

Rok oddania
2014

Liczba mieszkań
862







Gdy spoglądam w przeszłość - widzę wartości oraz 
konsekwencję w działaniu, która sprawiła, że dziś 
jesteśmy na tak silnej pozycji na polskim rynku. Jednak 
w biznesie ważniejsze jest spoglądanie w przyszłość
i klarowna wizja jutra.
Jestem przekonany, że czeka nas wielki skok rozwojowy. 
Nastaje czas nowych idei i pomysłów, których realizacja 
sprawi, że będziemy rozwijać się jeszcze dynamiczniej 
niż dotychczas.

Prezes Zarządu Marvipol Development
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