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Evenimente importante de raportat: Achiziționarea unui teren pentru extinderea dezvoltării One Lake Club
Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii despre
achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.065 metri pătrați, pentru extinderea ansamblului rezidențial One Lake Club.
Achiziția noului teren va permite dezvoltarea a altor 2 clădiri cu aproximativ 119 apartamente ce vor avea grădini proprii
și acces direct către parc. Decizia de achiziționare a unei suprafețe suplimentare de teren este determinată de cererea
ridicată pentru apartamentele din cadrul acestei dezvoltări.
One Lake Club este proiectat ca un club rezidențial, cu apartamente cu design contemporan și facilități integrate, și se află
în prezent în curs de autorizare. Dezvoltarea va include 5 turnuri cu aproximativ 544 de apartamente, întinse pe un teren
cu o suprafață de 22.000 de metri pătrați. De asemenea, One Lake Club va propune o serie de facilități integrate, precum
sală de sport și piscină semiolimpică cu deschidere la lac, apartamente cu grădini și spații comerciale la parter, precum și
un parc cu locuri de joacă și spații de relaxare cu o suprafață de 7.200 de metri pătrați.
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