
Topolinski, Benevo: “Cãutãm
un teren pentru dezvoltarea
unei zone rezidenþiale”
Benevo a investit într-un teren de 30 de hectare, în Ucraina

Reporter: Cum vedeþi piaþa imobiliarã
din România?

Michael Topolinski: Am fost activi pe
aceastã piaþã, din 2007. Am vãzut
boom-ul pentru scurt timp, am vãzut
cei cinci ani foarte di-
ficili care au urmat.
Am crezut mereu în
piaþã, pe termen me-
diu ºi lung. Am fãcut
cea mai mare tran-
zacþie cu teren, în
2008, respectiv Vic-
toria City – 53.000
mp de teren pentru
40 milioane de euro.
În mijlocul crizei, am
continuat sã credem în piaþã, când alþii
spuneau cã nu ar fi bine. Am continuat
sã investim ºi am cumpãrat terenul fa-
bricii Vulcan, din strada Progresului –
77.000 mp pentru 21,6 milioane de

euro. Am avut un partener – 50-50%
(n.r. NEPI). Am fãcut pre-dezvoltarea, am
fãcut închirierea, designul proiectului –
un mall. Apoi, partenerul nostru a vrut sã
ne cumpere partea, la un preþ foarte

b u n , a º a c ã a m
v â n d u t . A p o i , a m
cumpãrat “Aversa”.

De atunci, am mai
semnat un SPA pentru
30 de ha în Ucraina, în
urmã cu o lunã.

Revenind la Româ-
nia, credem cã piaþa
îºi revine. Revenirea
e s t e m a i a g r e s i v ã
decât ne aºteptam.

Creºterea PIB este peste aºteptãri, in-
vestitorii strãini devin tot mai activi,
începem sã vedem presiune pe costuri,
în sus. Cererea pentru apartamente
începe sã îºi revinã.
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"Am fãcut cea mai
mare tranzacþie cu

teren, în 2008,
respectiv Victoria City –

53.000 mp
de teren pentru

40 milioane de euro".

Omul de afaceri canadian Michael Topolinski, deþinãtorul Benevo, cautã teren pentru dezvolta-
rea unei zone rezidenþiale în România, dupã ce a obþinut autorizaþia de construcþie pentru pro-
iectul “Victoria City Center” – unde va fi dezvoltat, în primã fazã, un mall, iar, în a doua fazã, o clã-
dire de birouri de 11 etaje.

Michael Topolinski a declarat, într-un interviu pentru “BURSA CONSTRUCÞIILOR” cã a investit
într-un teren de 30 de hectare în Ucraina, chiar în aceastã perioadã turbulentã, în acea þarã.

Domnia sa ne-a mai vorbit despre experienþa “Benevo”, pe piaþa imobiliarã din þara noastrã.

Primavera, Drumul Taberei
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Suntem pe piaþã de
ceva vreme ºi înce-
pem sã vedem pro-
g r e s e m a i r a p i d e
decât ne aºteptam.
Suntem încã precau-
þi, dar suntem opti-
miºti ºi continuãm sã
investim.

Reporter: De ce aþi
decis sã investiþi în
Ucraina, în acest mo-
ment?

Michael Topolinski:
Ucraina este o piaþã
foarte mare, de 45
de milioane de cetã-
þeni, este în Europa,
este foarte subdezvoltatã ºi aproape
nu existã competiþie. Aºa cã, dacã eºti
investitor pe termen lung, este o piaþã
foarte interesantã.

Reporter: Nu vã este fricã de situaþia
de acolo?

Michael Topolinski: Ba da. Suntem
foarte precauþi, suntem atenþi la ce se
petrece, dar sperãm cã îºi vor rezolva
problemele politice ºi cã, în final, cele
mai importante lucruri vor fi fundamen-
tele pieþei - cererea ºi oferta.

Reporter: Puteþi descrie proiectele pe
care le aveþi în România, în acest mo-
ment?

Michael Topolinski: Avem “Victoria
City”, pentru care am primit autorizaþia
de construcþie, avem discuþiile finale cu
contractorii. Este un proiect de 68.000

mp, care începe cu un mall, foarte apro-
ape de staþia de metrou. Ne aºteptãm
ca deschiderea sã aibã loc în toamna
anului 2015. Putem sã terminãm con-
strucþia în 15 luni pentru cã nu avem
subsol.

Faza a doua a proiectului este repre-
zentatã de clãdirile de birouri. Designul
este finalizat. Începem contractarea.

Apoi, am avut proiectul Vulcan, pe
care l-am vândut.

Mai avem 300 de apartamente, încã din
2007. Le pãstrãm ºi cãutãm sã cumpãrãm
mai multe apartamente. De asemenea, ne
uitãm din perspectiva unui dezvoltator la
terenuri ce pot deveni zone rezidenþiale,
care ar avea termen de dezvoltare între
5-10 ani, deci foarte extinse.

Reporter: Cum vedeþi piaþa de birouri,

în Bucureºti?
Michael Topolinski: Nu sunt atât de fa-

miliarizat cu ea. Cred cã Bucureºtii Noi
reprezintã o opotunitate pentru birouri,
deoarece are un acces bun la toate mij-
loacele de transport, este un bulevard
drept din nord pânã în centru. Este o
zonã frumoasã, bunã pentru birouri,
mall, dar ºi pentru locuit.

Reporter: Alte proiecte?
Michael Topolinski: Deocamdatã, cãu-

tãm un teren pentru dezvoltarea unei
zone rezidenþiale.

Reporter: Care este relaþia dumneavoastrã
cu bãncile?

Michael Topolinski: Climatul de credi-
tare s-a îmbunãtãþit faþã de acum un an.
Bãncile par sã aibã mai multã lichidita-
te, par sã vrea sã înceapã creditarea, dar

aleg cele mai bune proiecte, cu riscuri
mici ºi profituri cât mai mari. Dobânzile
practicate sunt sãnãtoase pentru bãnci,
ceea ce este corect. Existã finanþare
pentru proiectele bune.

Reporter: Cum vã finanþaþi proiectele?
Michael Topolinski: Credite bancare ºi

capital privat.
Reporter: Care sunt aºteptãrile clienþi-

lor pe piaþa de birouri?
Michael Topolinski: Cred cã piaþa de bi-

rouri din Bucureºti este în schimbare,
devine occidentalã în privinþa aºteptãri-
lor clienþilor. Astfel, o clãdire de clasa A
din Bucureºti începe sã arate tot mai
mult cum ar trebui sã arate în realitate o
clãdire de clasa A. Nu poþi construi o
clãdire B ºi sã o numeºti A. Clienþii devin
mai pretenþioºi, cer mai multe specifica-
þii ºi le primesc, la un preþ corect. Piaþa
se echilibreazã.

Reporter: Vã mulþumesc!

“Creºterea PIB este peste
aºteptãri, investitorii

strãini devin tot mai activi,
începem sã vedem

presiune pe costuri, în sus.
Cererea pentru

apartamente începe
sã îºi revinã”.

Green Lake, Bãneasa

Citadella, Titan

Cosmopolis, Pipera

Victoria City, Bucureºtii Noi
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