
"Impacteste
permanentîncãutare
denoioportunitãþipe
piaþaimobiliarã"
(Interviu cu Sorin Apostol, CEO Impact Developer & Contractor)

Reporter: În ce va consta mai
exact noua investiþie de la Iaºi?

Sorin Apostol: Proiectul din
Copou va include blocuri cu re-
gim redus de înãlþime, spaþii
verzi ample ºi o gamã variatã de
servicii ºi facilitãþi, îndeplinind
toate premisele pentru un stan-
dard de locuire modern. Astfel,
dorim sã oferim viitoarei comu-
nitãþi rezidenþiale o experienþã
de locuire unicã, în armonie cu
natura, într-o locaþie istoricã
spectaculoasã, completatã de
apropierea de obiective turisti-
ce ºi zone de relaxare precum
Grãdina Botanicã ºi Parcul Co-
pou. Pe scurt, vom implementa
ºi în Iaºi standardul de locuire
Greenfield.

Reporter: Cand va fi demara-
tã/finalizatã aceastã lucrare?

Sorin Apostol: Intenþionãm sã
demarãm construcþia în primul
semestru al anului viitor, ime-
diat dupã obþinerea autorizaþiei
de construire.

Reporter: În ce alte zone ale
þãrii urmeazã sã dezvoltaþi inve-
stiþii imobiliare?

Sorin Apostol: Suntem per-
manent în cãutare de noi opor-
tunitãþi pe piaþa imobiliarã, cu
misiunea de a dezvolta proiecte
sustenabile, la standarde mo-
derne, atât în Bucureºti, cât ºi în
marile oraºe ale þãrii. Vizãm lo-
caþii în care sã putem imple-
menta cele douã modele ale no-
astre de succes: Greenfield ºi Lu-

xuria. Ne uitãm cãtre oraºele cu-
noscute ca mari centre universi-
tare, oraºe care primesc con-
stant un flux de noi rezidenþi,
motiv pentru care cererea de lo-
cuinþe este mult mai mare decât
oferta ºi unde proiectele noas-
tre fanion care se adreseazã seg-
mentelor medium-high ºi high
sã-ºi poatã gãsi cumpãrãtori.

Am identificat ºi oraºe unde
cererea pentru proiecte care
oferã un standard de locuire
modern, cu finisaje premium si
faciliãþi de top, este mare, iar
oferta pe acest segment este
micã. Unul dintre aceste oraºe
este Constanþa, unde în prezent
dezvoltãm un proiect reziden-
þial premium, Boreal Plus, care

include 18 vile ºi 673 de aparta-
mente.

Reporter: Ce alte proiecte
imobiliare aveþi în dezvoltare?

Sorin Apostol: În momentul
de faþã, avem în dezvoltare trei
proiecte rezidenþiale, în Bucu-
reºti ºi Constanþa.

Pe segmentul de piaþã me-
dium-high, continuãm lucrãrile
în cadrul cartierului Greenfield
Bãneasa, cea mai mare comuni-
tate urbanã din sectorul 1 al Ca-
pitalei, care numãrã deja peste
6000 de rezidenþi. Pregãtim dez-
voltarea celui mai mare centru
comunitar dintr-un ansamblu
rezidenþial, reprezentând o pre-
mierã pentru Impact, un proiect
menit sã aducã locuitorilor un
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Impact Developer & Contractor ºi-a fãcut intrarea pe piaþa imobiliarã din

Iaºi prin achiziþia unui teren de 19.068 metri pãtraþi. Tranzacþia marchea-

zã un pas mare în strategia de implementare a standardelor de locuire

Greenfield ºi Luxuria în oraºe mari din þarã, a nunþat, frecent, compania.

Terenul achiziþionat se aflã în Copou, zonã cunoscutã ca fiind una

dintre cele mai cãutate zone rezidenþiale din Iaºi ºi totodatã o parte

istoricã importantã a oraºului, foarte bine conectatã la principalele

puncte de interes ale oraºului Iaºi. Pe suprafaþa terenului, dezvoltato-

rul va replica modelul ansamblului rezidenþial de succes Greenfield,

din Bucureºti. Astfel, proiectul va fi unul sustenabil, încadrat în cate-

goria clãdirilor verzi, cu certificare BREEAM ºi va include blocuri cu

regim redus de înãlþime, spaþii verzi ample, servicii ce permit locuire la

standarde moderne.

Compania este permanent în cãutare de noi oportunitãþi pe piaþa

imobiliarã, ne-a spus Sorin Apostol, CEO Impact Developer & Con-

tractor, care ne-a vorbit atât despre proiectul de la Iaºi, cât ºi despre

celelalte proiecte pe care le deruleazã dezvoltatorul.

Cu o experienþã de 29 de ani pe piaþã, Impact Developer & Contractor

SA este listatã la Bursa de Valori Bucureºti. De-a lungul activitãþii sale,

societatea a dezvoltat 16 ansambluri rezidenþiale în Bucureºti ºi în

þarã, însumând peste 450.000 de mp construiþi ºi peste 4.000 de uni-

tãþi livrate.



nou standard de confort, prin
includerea tuturor funcþionalitã-
þilor necesare unei mari comuni-
tãþi.

Greenfield Plaza se desfãºoarã
pe o suprafaþã de 32.071 mp ºi
include o zonã comercialã ºi de
servicii, un centru de fitness ºi
SPA, ºcoalã ºi grãdiniþã de stat,
zone de promenadã ºi recreere,
dar ºi transport public ºi un
punct ISU. Noile spaþii de fitness
vor completa activitãþile sporti-
ve pe care locuitorii le pot face
în naturã, în Pãdurea Bãneasa,
p r o m o v ân d º i m ai b i n e î n
rândul rezidenþilor Greenfield
viziunea noastrã - un stil de via-
þã activ ºi sãnãtate prin sport.

Pe segmentul de lux, dezvol-

tãm ansamblul Luxuria Residen-
ce, amplasat în noul pol de biro-
uri din Expoziþiei, fiind cel mai
avansat proiect rezidenþial din
zonã. Luxuria Residence este un
ansamblu care ridicã standardul
de calitate ºi eficienþã energeti-
cã pe piaþa rezidenþialã, fiind
singurul proiect rezidenþial care
benefic iazã de cert i f icarea
BREEAM Excellent, ceea ce adu-
ce rezidenþilor beneficii pe ter-
men lung în temeni de consum
energetic ºi cheltuieli.

Întreg proiectul, care cuprinde
630 de apartamente, este dez-
voltat pe un teren de 22.500 mp,
42% (9.650 mp) din aceastã su-
prafaþã fiind alocatã spaþiilor
verzi. Locuinþele din cartierul

Luxuria sunt completate de o
gamã de facilitãþi care anticipe-
azã nevoile rezidenþilor, astfel
încât aceºtia beneficiazã de un
standard ridicat de calitate a
vieþii: acces securizat în ansam-
blu, pazã umanã, supraveghere
video ºi recepþii disponibile
24/7, parcãri exclusiv subterane,
parc privat, centru de fitness ºi
lounge. Locaþia proiectului,
între Bulevardul Expoziþiei ºi
strada Aviator Popiºteanu, asi-
gurã o bunã conectivitate cu
centrele de interes ale oraºului,
precum parcuri (5 minute de
condus pânã la Parcul Herãs-
trãu), spitale, unitãþi educaþio-
nale, restaurante, cluburi de
wellness ºi centre comerciale.

Primele 232 de apartamente
aferente primei faze de dezvol-
tare au fost deja predate, iar re-
cent s-a efectuat recepþia pen-
tru faza a doua (268 apartamen-
te). În paralel, continuãm lucrã-
rile la ultima fazã, care include
130 de apartamente construite
la standarde de înaltã calitate.

Ca parte a strategie de extin-
dere la nivel naþional, anul aces-
ta am început construcþia pro-
iectului rezidenþial premium Bo-
real Plus, în Constanþa, într-o
zonã rezidenþialã foarte bine co-
tatã, Palazu Mare. Ansamblul va
include 18 vile ºi 673 de aparta-
mente ºi este proiectat conform
standardelor clãdirilor verzi,
având un sistem de colectare
selectivã, gestionare a deºeuri-
lor ºi iluminat eficient energetic
alãturi de infrastructura speciali-
zatã pentru recuperarea ºi ge-
stionarea apei uzate. Pe lângã
standardele premium de locui-
re, proiectul reprezintã o pre-
mierã pe piaþa localã, prin inte-
grarea unui hypermarket Kau-
fland, pentru accesul facil al re-
zidenþilor la cele mai importan-
te servicii de retail.

Reporter: Ce oportunitãþi de
dezvoltare are piaþa de profil?

Sorin Apostol: Pe piaþa rezi-
denþialã am remarcat oportuni-
tãþi pentru dezvoltarea de pro-
iecte sustenabile, eficiente ener-
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"Pe segmentul de piaþã medium-high,
continuãm lucrãrile în cadrul cartierului

Greenfield Bãneasa, cea mai mare
comunitate urbanã din sectorul 1 al

Capitalei, care numãrã deja peste 6000 de
rezidenþi".



getic, în special de tipul mi-
xed-use pe segmentele pre-
mium ºi lux. Acestea sunt tipuri-
le de produse pentru care a cre-
scut foarte mult cererea în ulti-
mii ani, datoritã unei transfor-
mãri a profilului cumpãrãtoru-
lui. Cumpãrãtorii sunt mult mai
atenþi la facilitãþile unui proiect,
la finisajele locuinþelor ºi la re-
putaþia dezvoltatorului, lucru
care încurajeazã dezvoltarea de
proiecte de calitate. Oferta de
apartamente premium, precum
ºi de locuinþe eficiente energe-
tic, este încã scãzutã în majorita-
tea oraºelor mari din þarã, inclu-
siv în Capitalã. Aºadar, avem o
cerere mare pe segmentele pre-
mium ºi de lux ºi o ofertã care

nu poate acoperi cererea.
Reporter: Cum vedeþi evoluþia

sectorului în vreme de pande-
mie?

Sorin Apostol: Proiectele noa-
stre în curs de dezvoltare sau
planificate vor continua inde-
pendent de pandemie. Chiar ºi
pe perioada stãrii de urgenþã,
noi am menþinut ritmul con-
strucþiei la proiectele pe care le
dezvoltãm, respectând toate
normele de siguranþã. Credem
cã vom asista în continuare la o
evoluþie pozitivã a pieþei rezi-
denþiale, deoarece nevoia de lo-
cuire este în continuare ridicatã.
Ba mai mult, aceastã pandemie
a accentuat nevoia de a locui
într-un spaþiu mai mare, cu tera-

se generoase, într-un proiect su-
stenabil, cu spaþii verzi ºi multi-
ple facilitãþi la îndemânã. Mulþi
oameni lucreazã de acasã, aºa
cã simt nevoia unei locuinþe ae-
risite, luminoase, îºi doresc sã
iasã la plimbare într-un spaþiu
sigur, fãrã sã pãrãseascã ansam-
blul ºi sã aibã în imediata apro-
piere magazine ºi sãli de sport.
Noi oferim toate aceste facilitãþi
în cadrul proiectelor noastre.

De asemenea, în condiþiile în
care noul sistem de lucru hibrid
devine o normalitate în rândul
companiilor din întreaga lume,
amenajarea unei zone office în
cadrul propriei locuinþe este un
aspect luat în calcul de angajaþi.
Iar faptul cã Luxuria a fost
gândit încã de la stadiul de pro-
iect astfel încât sã includã opþiu-
nea unei camere office în apar-
tament, constituie un avantaj
pentru cumpãrãtori în actualul
context de viaþã.

Reporter: Cu ce rezultate fi-
nanciare a încheiat prima jumã-
tate din an compania?

Sorin Apostol: Impact s-a si-

tuat pe un trend pozitiv chiar ºi
în contextul actual plin de pro-
vocãri, înregistrând în primul se-
mestru venituri din vânzãri în
valoare de 212 milioane de lei,
un profit de 8,7 milioane de lei ºi
o EBITDA de 17,6 milioane de
lei. Ritmul de vânzãri a fost unul
susþinut, pânã la finalul semes-
trului fiind contractat 60% din
stocul de 487 de apartamente
disponibil în Greenfield ºi Luxu-
ria Residence. La acestea s-au
adãugat ºi 102 precontractate
pentru apartamentele din fazele
noi de dezvoltare, care urmeazã
sã fie livrate în perioada urmãto-
are.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Am identificat ºi oraºe unde cererea
pentru proiecte care oferã un standard de

locuire modern, cu finisaje premium si
faciliãþi de top, este mare, iar oferta pe acest
segment este micã. Unul dintre aceste oraºe

este Constanþa, unde în prezent
dezvoltãm un proiect rezidenþial premium,

Boreal Plus, care include 18 vile ºi 673 de
apartamente".


