
Grupa Inwest
Budujemy Twoją przyszłość!

Od 1996 roku



HM INWEST
Liderem Grupy Inwest jest notowana

na GPW spółka HM Inwest, która
posiada ponad 20-letnią historię.

Grupa Inwest działa na polskim rynku
budowlanym. Prowadzimy działalność

deweloperską oraz zajmujemy się
produkcją materiałów

prefabrykowanych dla budownictwa
(spółka HM Factory).



Doświadczenie
Zrealizowaliśmy ponad
70 inwestycji, co przekłada
się na ok. 3500 mieszkań.

Blisko Ciebie
Zajmujemy się realizacją
inwestycji w zakresie
budownictwa
mieszkaniowego
wielorodzinnego.

Rozwój
Od lipca 2019 roku
jesteśmy obecni na
głównym parkiecie Giełdy
Papierów Wartościowych.

Grupa Inwest



Jesteśmy terminowi i rzetelni. W realizacji inwestycji
podchodzimy z dbałością o każdego klienta -
inwestycje planujemy i realizujemy z myślą
o przyszłych mieszkańcach.

Jesteśmy zaufanym partnerem. Stawiamy na
innowacyjność, transparentność i stały rozwój. 

Wyznaczamy standardy profesjonalnych, godnych
zaufania inwestycji. Wyznaczamy trendy na rynku,
patrzymy w przyszłość.

Szukamy innowacyjnych dróg rozwoju
i działalności (takich jak prefabrykacja).

Grupa Inwest -
co nas wyróżnia?



Grupa Inwest
liderem
budownictwa
prefabrykowanego

ZALETY PREFABRYKACJI
Zastosowanie prefabrykacji przyspiesza

realizację inwestycji, podnosi jakość i
precyzję wykonanych elementów,

uniezależnia wytwarzanie konstrukcji od
czynników atmosferycznych, jak i, dzięki

odpowiedniemu przygotowaniu linii
produkcyjnej, podnosi bezpieczeństwo

podczas wytwarzania elementów.

CZYM JEST PREFABRYKACJA?
Prefabrykacja jest procesem

projektowania i produkcji przemysłowej
wielkowymiarowych elementów

budowlanych realizowanym poza
miejscem budowy.



Grupa Inwest
liderem
budownictwa
prefabrykowanego

INNOWACYJNOŚĆ
Zalety prefabrykacji czynią ten proces

innowacyjnym. Budowa przy
zastosowaniu prefabrykacji jest tańsza,

bardziej precyzyjna i umożliwia
usprawnienie innych etapów

realizowanych inwestycji (np. poprzez
dostosowanie elementów do montażu
instalacji poprzez m.in. przygotowanie

otworów technologicznych)



Prefabrykacja sprzyja
ochronie środowiska
Elementy prefabrykowane mogą
wykorzystywać materiały z
recyklingu

Ochrona energii
Ściany prefabrykowane są lżejsze od
ścian tradycyjnych, a przy tym są
cieplejsze - pozwala to oszczędzić
energię podczas ogrzewania

Oszczędzanie wody
Do wykonania prefabrykatów
używa się znacznie mniej wody niż
do tradycyjnego murowania ścian

Prefabrykacja
a środowisko



PREFABRYKACJA TO
PRZYSZŁOŚĆ

Nowe technologie, nowa jakość



HM Factory
jest producentem prefabrykowanych
elementów żelbetowych i wykonawcą 
konstrukcji prefabrykowanych z
fabryką zlokalizowaną w Sochaczewie.

Uniwersalność
HM Factory wytwarza elementy
zarówno dla budownictwa
mieszkaniowego, przemysłowego,
biurowego, jak i użyteczności
publicznej.

Kompleksowość
Spółka oferuje kompletny zakres
usług począwszy od projektowania
przez produkcję, po dostawę
i montaż na budowie.



HM FACTORY jest także posiadaczem
30 proc. akcji spółki

ARP Prefabrykacja, której
udziałowcem jest również ARP S.A. 



budujemy miejsca pracy o wysokiej jakości 
i dużej wartości dodanej

stawiamy na współpracę z sektorem
publicznym

rozwijamy przy tym polskie budownictwo
z korzyścią dla klientów (taniej, szybciej)



Nasze wartości
Solidność

Kreowanie
rzeczywistości

Rozwój

Uczciwość

Bezpieczeństwo
klienta



Nasi
interesariusze



Nasza misja

Rozwój

Stawiamy na młode talenty

Grupa Inwest stawia na rozwój
nowoczesnych i przyjaznych dla
pracowników i środowiska naturalnego
technologii.

Wspieramy młode talenty w rozwijaniu
ich pasji, jaką jest budownictwo
mieszkaniowe.



Wymagamy
od siebie

Działamy na podstawie przyjętych wartości

Działamy transparentnie

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Wartościami tymi są rozwój, pozytywne
kreowanie rzeczywistości, bezpieczeństwo klienta,
uczciwość i solidność.

Opieramy się na skrupulatnie przygotowanych
procedurach wewnętrznych. Wszystko po to, by
dostarczać Polakom budynki mieszkalne
najwyższej jakości.

Monitorujemy nasz wpływ na środowisko i
otoczenie społeczne.



Wymagamy
od siebie

Jesteśmy rzetelnym partnerem

Dbamy o rozwój pracowników

Dbamy o komfort pracowników

Dbamy o dobre relacje z podwykonawcami
i współpracownikami, dbamy o terminowość
i bezpieczeństwo.

Kwestie podnoszenia kompetencji i rozwoju są
dla nas wyjątkowo istotne.

Nasi pracownicy mogą liczyć na uczciwe warunki
zatrudnienia i wysoki komfort pracy.



Dbamy o rozwój społeczności
lokalnych

Angażujemy się w lokalne
przedsięwzięcia

Współpracujemy z podmiotami
publicznymi i społecznymi

Wspieramy rozwój i wzrost bezpieczeństwa
w okolicach prowadzonych inwestycji.

Wpieramy wydarzenia sportowe,
kulturalne i społeczne.

Mamy na uwadze dobro wspólne lokalnych
społeczności.

Wpływamy
na otoczenie



Minimalizujemy negatywny wpływ na
środowisko
Wśród naszych priorytetów jest między
innymi ochrona jak największej liczby
drzew w miastach. Na każdym etapie
inwestycji, podczas jej przygotowania, jak i
procesu budowy dokładamy wszelkich
starań o ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko. 

Wpływamy
na otoczenie



Dbamy o
klientów

Dbamy o bezpieczeństwo
klientów w zakresie
rzetelnego informowania,
transparentnych umów
oraz uczciwych relacji w
całym procesie inwestycji.

Ważną dla nas grupą są
młode rodziny. Nasze
budynki są przyjazne
rodzinom z dziećmi. 



Cele
strategiczne

Uruchomienie pierwszej edycji konkursu
na pracę dyplomową poświęconą
najnowszym technologiom
w budownictwie mieszkaniowym

Start programu mentoringowego
dla stażystów i praktykantów wspierającego
rozwój ich kariery

Rozwijanie przyjaznych dla środowiska
technologii budowlanych

Uruchomienie programu stażowego dla
studentów chcących związać swoją
przyszłość zawodową
z budownictwem mieszkaniowym



Stawiamy na młode talenty!
Wierzymy, że przyszłością budownictwa mieszkaniowego w Polsce są ludzie z pasją,
którzy w tym sektorze widzą swoją zawodową przyszłość. Chcemy aby to dzięki nam
mogli rozwinąć skrzydła i pielęgnować swoje talenty. Grupa Inwest zamierza być
promotorem studentów i absolwentów pragnących swoją karierę związać z
budownictwem mieszkaniowym. Dotąd wspieraliśmy poprzez program stypendialny
młodzież szkolną, teraz kolej na studentów!

Rozwiń skrzydła z Grupą Inwest!



Przygotujemy konkurs pt. "Rozwiń skrzydła z Grupą Inwest"!
Zaprosimy do niego studentów i absolwentów Politechnik. Zainteresowani napisaniem pracy
dyplomowej na temat najnowszych technologii w budownictwie mieszkaniowym będą mogli
liczyć na atrakcyjne nagrody.

Rozwiń skrzydła z Grupą Inwest!

Uruchomimy program stażowy "Wiedza - rozwój - przyszłość",
w ramach którego zaprosimy do naszej grupy na płatny staż studentów kierunków związanych z
budownictwem tak, aby mogli zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca z najnowszymi
technologiami budowlanymi u jednego z wiodących deweloperów w Polsce. Chcemy
wprowadzić program mentoringowy nakierowany na zapewnienie jak najlepszych warunków
rozwoju naszym Stażystom.



Skontaktuj
się z nami

Strona www
grupainwest.pl

Telefon
+48 22 616 31 94

e-mail
biuro@grupainwest.pl


