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Rentowność na rekordowych poziomach

ATAL nabiera rozpędu

Realizowana strategia 

Planowane zakończenie 7 inwestycji w II półroczu 2015 r.

ATAL utrzymuje bardzo wysokie poziomy rentowności. W pierwszym półroczu br. marża brutto 
na sprzedaży wyniosła aż 29% (26% przed rokiem). ATAL przez pierwszych sześć miesięcy br. zarobił 
na czysto ponad 17,2 mln zł osiągając marże netto na poziomie 16%. Rentowność uzyskiwana 
przez spółkę jest na najwyższym poziomie w branży (wśród spółek notowanych na GPW). 

ATAL osiągnął po ośmiu miesiącach br. rekordową sprzedaż mieszkań w historii. Grupa podpisała 
1057 umów deweloperskich czyli o 49 % więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie oferta dewelopera 
jest na bieżąco uzupełniana o nowe projekty. Na koniec sierpnia br. ATAL oferował łącznie 2271 
mieszkań. 

Zarząd podtrzymuje strategiczne plany, wg których w latach 2015-2017 zakładana sprzedaż 
mieszkań osiągnie poziom ok. 1500-1800 rocznie. W kolejnych latach 2018-2020 ATAL zakłada 
możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.
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W drugim półroczu br. ATAL planuje zakończenie 7 inwestycji (łączny PUM 47 111 m ) 
i rozpoczęcie w nich wydań mieszkań. Są to: Walewska Residence i Nowe Bemowo w Warszawie, 
Stara Odra Residence I oraz Dmowskiego 19 we Wrocławiu, City Towers Czyżyny II oraz Bronowice 
Residence Domy w Krakowie, Chojny Park I w Łodzi. 

ATAL zwiększa rentowność i wyniki sprzedaży 

w I półroczu br. rekordowe w branży wskaźniki rentowności 
(29% marży brutto oraz 16% marży netto)

rekordowa liczba sprzedanych mieszkań po 8 miesiącach: 
1057 (wzrost o 49%)

ponad 2270 mieszkań w ofercie – 22 inwestycje realizowane 
2(łączny PUM 193 921 m )

w przygotowaniu 26 nowych inwestycji 
2(łączny PUM 234 578 m )

Planowane 26 nowych inwestycji w najbliższych 2-3 latach

Posiadany przez Grupę zasób gruntów pozwala jednocześnie na uruchomienie w najbliższych 
2-3 latach 26 nowych inwestycji. Grupa aktywnie poszukuje również kolejnych gruntów, aby 
utrzymać dalszy, dynamiczny rozwój.

Potencjał do dalszej poprawy wyników:  

Stara Odra Residence / Wrocław Dmowskiego 19 / Wrocław 

Walewska Residence / Warszawa Nowe Bemowo / Warszawa 

City Towers Czyżyny II / Kraków Bronowice Residence Domy / Kraków 

Chojny Park / Łódź
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