
Nivelul cererii pe segmentul re-
zidenþial este foarte mare faþã de
ofertã, la nivelul pieþei imobiliare
din Bucureºti, considerã antre-
prenorii spanioli Tomas Manjon,
Diego Stuyck ºi David Tortosa,
fondatori ai Homing Properties,
membrã a Grupului Mantor.

Potrivit acestora, în ultimi 30
de ani, în Capitalã au fost livrate
mult mai puþine locuinþe faþã de
cererea existentã în piaþã.

Cei trei antreprenori spanioli
ne-au spus: "Oamenii au tendin-
þa sã considere cã se constru-
ieºte mult, dar numãrul locuin-
þelor livrate pe an este foarte
mic, pentru un oraº cu aproape
trei milioane de locuitori, tot
ceea ce se oferã la un preþ potri-
vit ar fi trebuit sã fie vândut. Pro-
blema þine, însã, de finanþare -
accesarea finanþãrilor este mult
mai grea comparativ cu Spania
ºi existã o vulnerablitate mult
prea mare a bãncilor în raport cu
legislaþia, cu mãsurile politice,
etc. Ar trebui sã fie luate mãsuri,
astfel încât sã existe o mai mare
stabilitate a finanþãrii bancare".

Din Grupul Mantor fac parte
companiile Homing Properties,

Facilitec ºi Mantor, toate ac-
tivând în sectorul construcþiilor.

Cei trei antreprenori au luat
decizia de a investi în România
în anul 2015, dupã opt ani petre-
cuþi în piaþa de la noi, lucrând
pentru terþi.

"Un factor important a fost, evi-
dent, faptul cã noi cunoºteam
piaþa destul de bine, dupã o ex-
perienþã de atâþia ani. Totodatã,
ritmul de creºtere previzionat
pentru România în urmãtorii ani,
lipsa în piaþã a produsului pe
care noi îl oferim în raport cu ce-
rerea, siguranþa juridicã ºi stabili-
tatea, care este, totuºi, mult mai
mare comparativ cu alte state
din afara Uniunii Europene, în
ciuda faptului cã ne plâgem cu
toþii mereu de acest aspect, au
fost alte aspecte care au condus
la aceastã decizie", au mai adãu-
gat aceºtia, precizând cã, deo-
camdatã firmele pe care le repre-
zintã activeazã doar la noi în þarã,
cu menþiune cã au intenþia de a
investi ºi în Spania în viitor.

În ceea ce priveºte cifrele afe-
rente anului 2018, fondatorii Ho-
ming Properties au afirmat cã ci-
fra de afaceri a firmei Mantor a

fost de aproximativ 4 milioane de
euro, cea a companiei Homing de
circa 6 milioane de euro, iar cea a
Facilitec s-a situat în jurul valorii
de 1,5 milioane de euro.

Totodatã, antreprenorii au mai
precizat cã toate cele trei firme
sunt într-o periodã de creºtere
permanentã, în ultimii ani, adã-
ugând cã tendinþa aceasta se va
continua ºi pe parcursul anului
curent.

De asemenea, întrucât cifrele
de afaceri ale companiilor Man-
tor ºi Facilitec creºte - Homing
Properties fiind recent înfiinþatã -
iar numãrul angajaþilor la fel,
aceºtia preconizeazã ºi o majo-
rare a profitului.

Conform afirmaþiilor fondatori-
lor Homing Properties lucreazã,
în prezent, la douã complexe re-
zidenþiale, Trastevere ºi Triana,
pe care le ridicã în zona de nord
a Capitalei, aceºtia adãugând cã
la finele anului trecut au mai
achiziþionat un teren în centrul
Bucureºtiului ºi poartã negocieri
pentru alte douã terenuri.

Nu în ultimul rând, antrepreno-
rii spanioli ne-au mai spus cã au
"cochetat" ºi cu un proiect de bi-
rouri, de tip "boutique", însã
acesta ar fi doar un proiect de
naturã punctualã, nu o nouã li-
nie de afaceri.
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