Gdańsk, 22.03.2018 r.

3 inwestycje Dekpol nominowane
w konkursie Najciekawsza inwestycja mieszkaniowa 2017 roku w Trójmieście
Trzy inwestycje Dekpol S.A. - kompleks Nowa Motława i Hotel Number One oraz osiedla
Młoda Morena i Na Fali zostały nominowane do organizowanego przez portal
Trojmiasto.pl plebiscytu: Najciekawsza inwestycja mieszkaniowa 2017 roku w Trójmieście.

Z katalogu 130 inwestycji, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku portal wybrał 50
najlepszych – wśród nich miały okazję znaleźć się trzy będące dziełem Dekpol S.A. Należą do
nich: kameralne, otoczone zielenią gdańskie osiedle Młoda Morena, położone w zacisznej
części gdyńskiej dzielnicy Pogórze osiedle Na Fali oraz nowoczesny kompleks Nowa Motława
i Hotel Number One.
Celem konkursu jest nie tylko zwiększenie świadomości mieszkańców Trójmiasta na temat
otaczającej ich infrastruktury oraz jej roli w budowaniu wizerunku miast, ale także
wspieranie projektów najwyższej jakości.
Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na projekty firmy Dekpol S.A. Głosować można
codziennie do północy 28 marca 2018 roku pod poniższym linkiem:
https://dom.trojmiasto.pl/konkurs/

***

Grupa Kapitałowa Dekpol S.A. dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji sprzętu do
maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą. Od początku swojej działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie
realizującej powierzone zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.
opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego
Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska.
Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Prężnie rozwijającym się sektorem jest Dział Konstrukcji
Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol S.A. jest również producentem
łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z CAT, Doosan Bobcat, Volvo i Komatsu.
Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych firma jest w stanie wyprodukować każdy
rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. jest działalność deweloperska.
Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia
2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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