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PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka dominująca)

� Spółka jest czołową firmą działającą na polskim rynku nieruchomości z mocną, 
rozpoznawalną w całym kraju marką i między innymi siecią biur nieruchomości liczącą
40 placówek franczyzowych oraz 2 placówki własne.

� Spółka jest notowana na giełdzie w Warszawie od listopada 2007 r. 

� Strategia Spółki nakierowana jest na wzrost wielkości sieci, działalność inwestycyjną
na rynku nieruchomości, wynajem własnych powierzchni komercyjnych, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

� Spółka współpracuje z renomowanymi partnerami biznesowymi oraz czołowymi 
ogólnopolskimi i lokalnymi mediami.

Profil Grupy – Spółka dominująca



PROSPECTOR Sp. z o.o. (Spółka zależna)

� Podstawową działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwo kredytowe. 

� Siedziba Spółki mieści się w Legnicy, przy ul. Piastowskiej 20a. Spółka działa na terenie 
miasta Legnicy, Lubina oraz okolicznych miejscowości. 

� Spółka systematycznie zwiększa osiągane przychody ze sprzedaży oraz poprawia wynik 
finansowy netto poprzez sukcesywne zwiększanie ilości obsługiwanych wspólnot 
mieszkaniowych, zwiększanie wielkości zarządzanej powierzchni oraz zwiększanie 
uzyskiwanych stawek.

Profil Grupy – Spółka zależna



ARAMUS Investments Sp. z o.o. (Spółka zależna)

� Od dnia 11 września 2012 roku właścicielem 100% udziałów Spółki jest PÓŁNOC 
Nieruchomości S.A.

� Podstawową działalnością Spółki jest wynajem własnych powierzchni komercyjnych: 
biurowych i handlowych oraz działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości.

� Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Balickiej 35. 

� Spółka jest właścicielem kompleksu handlowo-biurowego zlokalizowanego w Krakowie, 
akcjonariuszem MEDIA Nieruchomości S.A. (właściciel jednego z największych  portali 
internetowych w branży nieruchomości nportal.pl), udziałowcem GLS Invest Sp. z o.o. – firmy 
inwestującej w grunty w Krakowie i okolicach.

Profil Grupy – Spółka zależna



Zarządzenie 
nieruchomościami

• Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, 

• Usługi pośrednictwa 
kredytowego, 

• Sporządzanie analiz i 
badań rynku nieruchomości

Prowadzenie 
ogólnopolskiej sieci biur  
pod marką PÓŁNOC 

Nieruchomości

Działalność inwestycyjna 
na rynku  nieruchomości
oraz wynajem własnych 
powierzchni komercyjnych

Segmenty działalności



� Segment działalności inwestycyjnej Grupy jest realizowany poprzez spółkę
ARAMUS Investments Sp. z o.o.

� Dzięki transakcji nabycia udziałów spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o., Spółka dominująca  
wzmocniła pozycję firmy inwestycyjnej działającej na rynku nieruchomości, na którym 
od dłuższego czasu działa z sukcesami, dodatkowo zakup pozwolił na mocniejsze zaistnienie     
w segmencie  wynajmu własnych powierzchni komercyjnych handlowych i biurowych, 
na którym do tej pory Spółka nie była zbyt aktywna. 

� Spółka inwestuje w mieszkania, domy, działki oraz nieruchomości komercyjne.

� Spółka pomaga osobom chcącym uwolnić środki finansowe zamrożone w posiadanych przez 
nie nieruchomościach oferując nabycie tych nieruchomości w ciągu 24 godzin.

Segmenty działalności
Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości



� III kwartał 2012 roku był okresem, w którym nastąpiła istotna zmiana struktury działu 
pośrednictwa Spółki oraz kilka zmian kadrowych.

� Analizując efekty dokonanych zmian można stwierdzić, że Zarząd Spółki podjął słuszną
decyzję rozpoczynając z wyprzedzeniem restrukturyzację działu pośrednictwa   
adekwatnie do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. 

� Rozumiejąc i przewidując wszystkie ryzyka możliwe do pojawienia się w  kolejnych 
kwartałach, Spółka kładzie nacisk na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług,  
oraz na dobór odpowiedniej kadry.

� Spółka zamierza w dalszym ciągu stopniowo zwiększać udział ofert o największym 
potencjale do generowania przychodów tj. ofert sprzedaży i najmu nieruchomości 
komercyjnych (w ramach działu PÓŁNOC Commercial Consulting) oraz ofert sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz zwiększać odsetek umów pośrednictwa zawieranych na 
wyłącznosć.

Segmenty działalności
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami



� Sieć PÓŁNOC Nieruchomości to jedna z najszybciej 
rozwijających się sieci biur pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami w Polsce posiadająca obecnie 
40 placówek franczyzowych oraz 2 placówki własne 
na terenie 12 województw. 

� W III kwartale 2012 roku sieć Północ Nieruchomości 
pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej 
rekordowej wartości 50,4 mln złotych.

Wartość transakcji, przy których pośredniczyła 
sieć PÓŁNOC Nieruchomości w roku 2012

45 mln zł
II kwartał 2012

50 mln zł41 mln zł
III kwartał 2012I kwartał 2012

Segmenty działalności
Sieć franczyzowa



� W okresie trzech kwartałów 2012 roku Spółka pozyskała 15 wspólnot mieszkaniowych 
o łącznej powierzchni użytkowej 14 865,47 mkw. 

� Powierzchnia zarządzana w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 11,25%.

� Średnia powierzchnia zarządzana wyniosła 750 mkw. p.u. i wzrosła o ponad 9% 
w stosunku do roku poprzedniego. Średnia stawka za zarządzanie 1 mkw. 
powierzchni użytkowej wyniosła 0,48 zł.

� Na koniec III kwartału 2012 roku firma zarządzała 196 wspólnotami mieszkaniowymi 
o łącznej powierzchni użytkowej 147 004,33 mkw. i w tym okresie podpisała umowy 
na zarządzanie nieruchomością wspólną z kolejnymi 
3 wspólnotami o powierzchni 3 417,64 mkw.,  
które przejdą pod zarząd Prospector Sp z o.o. 
w IV kwartale 2012 roku.

Niniejszy segment działalności Grupy realizowany przez Spółkę Prospector Sp. z o.o. 

Segmenty działalności
Zarządzanie nieruchomościami



Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

228 398,58181 234,7369 322,7351 514,65Amortyzacja7

218 711,86314 734,20218 147,78195 898,85Zysk/ strata netto6

227 930,86322 996,20219 565,78180 307,85Zysk/ starta brutto5

537 547,04310 021,16404 314,87273 257,78EBITDA4

309 148,46245 521,02334 992,14221 743,13
Zysk/ strata  na działalności 
operacyjnej3

205 091,50255 469,72332 957,51224 636,42Zysk/ strata  ze sprzedaży2

3 648 628,713 280 175,201 819 945,601 691 130,51Przychody netto ze sprzedaży 1

(w zł)(w zł)(w zł)(w zł)

1-3Q20111-3Q20123Q20113Q2012



Główne założenia strategii rozwoju Grupy:
� Rozwój sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości poprzez dalsze zwiększanie ilości oddziałów sieci 

franchisingowej,

� Rozwój działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości oraz zwiększanie portfela własnych 
powierzchni komercyjnych przeznaczonych na wynajem. 

� Udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami,

� Dalsze powiększanie portfela nieruchomości, którymi 
zarządza Spółka

� Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji 
kupna/sprzedaży/wynajmu we wszystkich segmentach 
rynku nieruchomości oraz świadczenie usług komplementarnych: 

- kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie    
- finansowania nieruchomości,
- wycena nieruchomości, 
- wykonywanie analiz rynkowych dla klientów i mediów.

Wyniki finansowe



PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel. +48 12 638 48 88
polnoc@polnoc.pl

Dziękujemy za uwagę


