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Szanowni Państwo, 

reprezentujmy firmę Fenix Group - podmiot, który prowadzi działalność biznesową, 

polegającą na rewitalizacji przedwojennych kamienic i wprowadzaniu ich na rynek 

nieruchomości. Kupujemy budynki będące bardzo często w fatalnym stanie technicznym, 

które nieremontowane przez dziesięciolecia popadają w ruinę i zagrażają bezpieczeństwu 

osób je zamieszkujących. Tym, co jest dla nas najważniejsze, zarówno podczas prac 

budowlanych, jak i w całym procesie nabywania nieruchomości, są najwyższa jakość  

i staranność. Od 12 lat ściśle współpracujemy z konserwatorami zabytków, najlepszymi 

rzemieślnikami i architektami. Dajemy pracę blisko 500 osobom. W wyniku naszych 

wspólnych działań oraz dzięki funduszom powierzonym nam przez prywatnych inwestorów, 

zabytkowe kamienice wracają do dawnej świetności. Znajdujące się w nich mieszkania 

przekazujemy kolejnym nabywcom, bądź też umożliwiamy wynajmowanie ich przez osoby, 

które do tej pory tam mieszkały.  

Wszystkie nieruchomości, w które inwestujemy kupowane są zgodnie z prawem,  

po rynkowych cenach, bardzo często w procesie publicznej licytacji, od podmiotów mających 

do nich legalny tytuł prawny. Każdy zakup poprzedzamy drobiazgowym audytem prawnym. 

Korzystamy przy tym ze wszystkich możliwości przewidzianych w polskim prawie, by zanim 

dojdzie do podpisania umowy, zweryfikować ewentualne wątpliwości. Każdorazowo  

ze szczególną starannością sprawdzamy księgi wieczyste, którym prawo daje rękojmię wiary 

publicznej. Jeżeli w trakcie tej analizy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości natury prawnej 

– niejednokrotnie rezygnujemy z takiego zakupu.  

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiły publikacje, zawierające fałszywe 

informacje dotyczące firmy Fenix Group, oraz kamienicy przy ul. Poznańskiej 14, której 

jesteśmy współwłaścicielem. W dotychczasowych przekazach medialnych sugerowano, 

a nawet stawiano naszą firmę na równi z „czyścicielami kamienic”. Twierdzono, 

że wyrzucamy lokatorów na bruk, lawinowo podnosimy czynsze, utrudniamy życie poprzez 

uciążliwe remonty, czy nękamy mieszkańców. Informacje te, są fałszywe i godzą 
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www w nasze dobre imię, o które zawsze dbaliśmy prowadząc od lat działalność biznesową 

z poszanowaniem prawa i godności drugiego człowieka. 

Z wyjątkową starannością podeszliśmy do zakupu  kamienicy przy Poznańskiej 14. 

Odzyskał ją Alexander Włodawer - Żyd polskiego pochodzenia, światowej sławy 

krystalograf, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, który w związku z wydarzeniami 

politycznymi w Polsce musiał w 1968 roku przymusowo emigrować do Stanów 

Zjednoczonych. Na podstawie wniosku z 1948 roku złożonego wówczas przez Bolesława 

Kobrynera, reprezentującego Joela Włodawera (jego przodka) odzyskał on w 2013 roku 

należącą przed kilkudziesięciu laty do jego rodziny kamienicę. W trakcie II wojny światowej 

została im ona zabrana przez dwa następujące po sobie totalitaryzmy. Najpierw odebrali im ją 

hitlerowcy, a następne na podstawie tzw. Dekretu Bieruta przeszła w ręce komunistów. 

 Po odzyskaniu nieruchomości zdecydował się na jej sprzedaż osobom trzecim, zaś od nich 

nabyła ją firma Fenix Group. 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową 

www.maparewitalizacji.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje o projektach, które 

obecnie prowadzimy. 

Pozostajemy otwarci na współpracę z mediami, jednocześnie informujemy, 

 że wszystkie publikacje mijające się z prawdą, niezachowujące standardów rzetelności 

dziennikarskiej spotkają się ze zdecydowaną prawna reakcję firmy.  
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