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Warszawa, 12 lutego 2019 r. 

BPI Real Estate Poland 100% inwestorem  
osiedla Vilda Park 

BPI Real Estate Poland zostało wyłącznym inwestorem projektu osiedla Vilda Park w 

Poznaniu. Mieszkania w ramach inwestycji, która realizowana jest zaledwie 10 minut 

spacerem od Starego Miasta, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Już ponad 

45% lokali zostało sprzedanych. Zakończenie całości projektu zlokalizowanego przy ul. 

Droga Dębińska planowane jest na początek przyszłego roku. 

Jako BPI Real Estate Poland od początku lutego br. jesteśmy 100% inwestorem osiedla Vilda Park. 

Zaawansowane prace nad projektem i widoczne postępy budowy Vilda Park sprawiają, że 

inwestycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów zdecydowanych na zakup 

mieszkania. Naszą działalność biznesową opieramy o realizację dobrze zaprojektowanych i 

świetnie zlokalizowanych projektów mieszkaniowych. Dlatego wierzę, że Vilda Park podobnie jak 

poprzednie nasze inwestycje w pełni przyczyni się do wykorzystania potencjału miejsca, w którym 

powstaje. - powiedział Mariusz Rodak, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland. 

Vilda Park to nowoczesne osiedle powstające w Poznaniu przy ulicy Droga Dębińska. W ramach 

inwestycji powstanie łącznie 230 mieszkań o powierzchni od 28 do 113 mkw. i podziale od 1 do 4 

pokoi, z których już ponad 45% zostało sprzedanych. Niezależne od wielkości mieszkania, 

wszystkie lokale charakteryzuje przemyślana architektura i funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 

dzięki czemu oferta Vilda Park odpowiada na indywidualne potrzeby przyszłych mieszkańców. 

Każde mieszkanie w ramach inwestycji będzie posiadać ogródek lub przestronny balkon. Na osiedlu 

znajdować się będą także komórki lokatorskie i miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz 

starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne - zielony dziedziniec, oryginalny plac zabaw dla 

dzieci i proekologiczny ogródek do uprawy ziół. Dla komfortu mieszkańców przewidziano lokale 

usługowe oraz dodatkowe udogodnienia jak stojaki rowerowe czy ładowarka dla samochodów 

elektrycznych.  
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Położenie osiedla Vilda Park przyciąga osoby lubiące aktywnie spędzać czas, dzięki bliskości 

atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych oraz najważniejszych punktów handlowych, 

kulturalnych i finansowych w Poznaniu. Jednocześnie lokalizacja w pobliżu najważniejszych 

punktów komunikacyjnych jak Dworzec Główny, lotnisko czy autostrada A2, zapewnią dobre 

połączenie z różnymi destynacjami.  

 

Z planami wszystkich mieszkań oraz aktualną ofertą cenową można zapoznać się w biurze 

sprzedaży przy ul. Bielniki 1. Ceny mieszkań w ofercie zaczynają się od 7.600 zł/mkw. Termin 

zakończenia inwestycji Vilda Park, której budowa ruszyła w kwietniu 2018 r., planowany jest na 

początek 2020 roku. 

Więcej informacji nt. inwestycji dostępnych jest na stronie www.vildapark.pl. 

*** 

O BPI Real Estate 

BPI Real Estate jest spółką deweloperską prowadzącą działalność w Belgii, Polsce i Luksemburgu. 

Firma powstała 30 lat temu, od tego czasu zdobywając ogromne doświadczenie i know-how na 

rynku realizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych oraz handlowo-usługowych. Inwestycje BPI 

Real Estate charakteryzują się innowacyjnością i przyjaznym wpływem na środowisko, 

uwzględniając przy tym kwestie społeczne i energetyczne. Na wszystkich etapach realizacji 

http://vildapark.pl/pl/vilda-park-wszedzie-po-drodze
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inwestycji projekty dewelopera wyróżnia ponadto dbałość o szczegóły tak konstrukcyjne jak i 

technologiczne, tworząc tym samym przyjazne i harmonijne miejsca do życia i pracy.  

BPI Real Estate należy do belgijskiej grupy kapitałowej powstałej w 1880 r. i prowadzącej 

działalność w ramach trzech odrębnych filarów. Pierwszym filarem, za który odpowiada spółka 

zależna DEME, jest działalność w zakresie robót związanych z pogłębianiem akwenów wodnych, 

inżynierii środowiskowej oraz inwestycji hydrotechnicznych i infrastrukturalnych. Drugim filarem 

działalności grupy jest generalne wykonawstwo w zakresie robót budowlanych, technicznych i tych 

związanych z infrastrukturą kolejową prowadzonych pod marką CFE w Belgii, Luksemburgu, Polsce 

i Tunezji. Trzecim filarem zaś, za który odpowiada BPI Real Estate, jest działalność deweloperska 

obejmująca inwestycje na rynku nieruchomości.  

Grupa zatrudnia obecnie ponad 7000 pracowników i prowadzi działalność na wszystkich 

kontynentach. Grupa jest też notowana na giełdzie Euronext w Brukseli. 60,4% akcji spółki należy 

do holdingu Ackermans & van Haaren.  

Działalność BPI Real Estate w Polsce 

Pierwsza inwestycja BPI Real Estate w Polsce została ukończona w 2014 roku. W ramach osiedla 

Wola Tarasy na warszawskiej Woli wybudowano i sprzedano łącznie 159 mieszkań.  

W bezpośrednim sąsiedztwie tego projektu powstała kolejna stołeczna inwestycja belgijskiego 

dewelopera – Wola Libre, którą wyróżnia transparentnie przeprowadzony proces remediacji, czyli 

oczyszczenie gruntu poprzedzające budowę budynków mieszkalnych. BPI Real Estate z sukcesem 

działa również na gdańskim rynku nieruchomości, gdzie powstał kompleks mieszkaniowy Cztery 

Oceany. W ramach 4 etapów inwestycji wybudowano i sprzedano łącznie 708 mieszkań. Najnowsze 

inwestycje BPI Real Estate w Polsce to prestiżowy kompleks Bulwary Książęce powstający przy ul. 

Księcia Witolda 11 we Wrocławiu oraz Vilda Park, nowoczesne osiedle, które powstaje przy ul. 

Droga Dębińska w samym centrum Poznania. 

Więcej informacji na stronie: https://bpi-realestate.com/  

 

Kontakt dla mediów 

 

Anna Siwek, Tauber Promotion, e-mail: asiwek@tauber.com.pl, tel. + 48 664 926 910 

Diana Zyglewska, Tauber Promotion, e-mail: dzyglewska@tauber.com.pl, tel. + 48 22 833 35 02 
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