


Agenda
Agenda

� Segmenty działalności Grupy

� PÓŁNOC Nieruchomości S.A. – Spółka dominująca

� Opis Spółki

� Segmenty działalności

� Wybrane wyniki finansowe

� ARAMUS Investments Sp. z o.o. – Spółka zależna

� Opis Spółki

� Segmenty działalności

� Wybrane wyniki finansowe

� Prospector Sp. z o.o. – Spółka zależna

� Opis Spółki

� Segmenty działalności

� Wybrane wyniki finansowe

� Strategia rozwoju Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A.



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

(Grupa)



Profil Grupy – Spółka dominująca

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. 

� 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 na terenie 11 województw.

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

� Strategia Spółki nakierowana jest na świadczenie najwyższej jakości usług z zakresu 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami we wszystkich segmentach rynku oraz na rozwój
ogólnopolskiej sieci franczyzowej PÓŁNOC Nieruchomości.

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

Profil Grupy – Spółka dominująca



� Sieć PÓŁNOC Nieruchomości w 2012 roku koncentrowała działania przede wszystkim na tworzeniu  
portfela ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, których płynność w okresie spowolnienia 
gospodarczego jest największa.

� W roku 2012 sieć pośredniczyła przy transakcjach sprzedaży i wynajmu nieruchomości 
o łącznej rekordowej wartości prawie 200 000 000 zł.

� Celem Spółki jest osiągnięcie liczby 50 placówek działających 
w Sieci PÓŁNOC Nieruchomości na koniec roku 2013, obecnie 
Spółka jest w trakcie przygotowania otwarcia kolejnych 7 placówek.

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

Sieć placówek 
PÓŁNOC Nieruchomości

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. 



566 238,23 zł562 600,23 zł707 447,32 zł4 569 083,17 zł2012

535 689,70 zł518 080,70 zł942 755,64 zł6 459 801,08 zł2011

Rok
Zysk/strata

netto
Zysk/strata

bruttoEBITDA
Przychody netto 
ze sprzedaży

Wybrane wyniki finansowe
PÓŁNOC Nieruchomości S.A.



Wybrane wyniki finansowe
PÓŁNOC Nieruchomości S.A.



ARAMUS Investments Sp. z o.o. 

� Podstawową działalnością Spółki jest wynajem własnych powierzchni komercyjnych: 
biurowych i handlowych oraz działalność inwestycyjna polegająca na nabywaniu 
nieruchomości na własny rachunek.

� 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



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

ARAMUS Investments Sp. z o.o. 



Wybrane wyniki finansowe
ARAMUS Investments Sp. z o.o.

81 394,95 zł113 050,95 zł301 298,26644 463,69 zł2012

Rok
Zysk/strata

netto
Zysk/strata
bruttoEBITDA

Przychody netto 
ze sprzedaży



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

� Podstawową działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami.

� Spółka działa na terenie województw: małopolskiego i dolnośląskiego. 

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

Profil Grupy – Spółka zależna



� W 2012 roku Spółka pozyskała 16 wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 
użytkowej prawie 16.000 mkw. 

� Powierzchnia zarządzana w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 12%.

� Średnia powierzchnia zarządzana wyniosła 750 mkw. p.u. 

� Na koniec 2012 roku firma zarządzała 197 wspólnotami mieszkaniowymi 
o łącznej powierzchni użytkowej 148 tys. mkw. 

� Przychody osiągnięte przez spółkę w roku 2012 
były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o przeszło 12%.

Prospector Sp. z o.o. 



Wybrane wyniki finansowe
PROSPECTOR Sp. z o.o.

113 105,30 zł139 917,30 zł154 610,26 zł978 160,24 zł2012

71 016,03 zł96 223,03 zł109 246,12 zł979 384,42 zł2011

Rok
Zysk/strata

netto
Zysk/strata

bruttoEBITDA
Przychody netto 
ze sprzedaży



Wybrane wyniki finansowe
PROSPECTOR Sp. z o.o.



Główne założenia rozwoju 

Grupy PÓŁNOC Nieruchomości:

� Rozwój sieci poprzez dalsze zwiększanie ilości oddziałów,

� Powiększenie skali działalności inwestycyjnej na rynku
nieruchomości,

� Udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku pośrednictwa 
i zarządzania nieruchomościami,

� Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji 
kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz świadczenie usług 
pośrednictwa kredytowego, wycen nieruchomości oraz analiz 
rynkowych.

Strategia rozwoju



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

Dziękujemy za uwagę.


