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ATAL Spółka Akcyjna

Podsumowanie sprzedaży mieszkań Grupy ATAL w 2014 roku
Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w 2014 roku Spółka sprzedała 1093 mieszkania (podpisane umowy deweloperskie).
Najlepszy wynik został odnotowany w Krakowie gdzie w inwestycjach Bronowice Residence, City Towers Czyżyny,
Nowy Żabiniec Apartamenty, Nadwiślańska 11 Apartamenty, Bagry Park i Lindego Park Bronowice w minionym roku
podpisano łącznie 456 umów. Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt Bronowice Residence, gdzie całkowicie
wyprzedano pierwsze trzy etapy kompleksu mieszkaniowego. W 2014 roku nabywców znalazło tam 145 mieszkań. Na
drugim miejscu plasuje się Wrocław, gdzie sprzedano 315 lokali. Nowi lokatorzy wprowadzą się do mieszkań na
Osiedlu Mieszczańskim, w Zielonych Wojszycach, a także do Apartamentów Agrestowa Aleja i Apartamentów Zielona
Etiuda, oraz na osiedlu domków Ville Murano. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się inwestycja usytuowana w
centrum Wrocławia – Dyrekcyjna 33 Apartamenty. W ubiegłym roku podpisano tam 108 umów. W Warszawie sprzedaż
w 2014 roku osiągnęła największy wynik w historii firmy – nabywców znalazło 140 lokali. Dla porównania w 2013 roku
spółka sprzedała w stolicy 97 mieszkań. Wysokie wyniki świadczą o dobrym przyjęciu nowych projektów i potwierdzają
słuszność dalszego rozwoju na kluczowym dla ATAL S.A. rynku. Spółka utrzymuje również silną pozycję w Łodzi,
gdzie sfinalizowano 139 transakcji.
Na przestrzeni całego roku rekordowy okazał się miesiąc grudzień, w którym podpisanych zostało 136 umów. W
ostatnich trzech miesiącach sprzedaż stale rosła. Wynikało to z faktu powiększenia oferty ATAL S.A. – z 9 nowych
inwestycji, aż 7 trafiło do sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale.
W 2014 roku ATAL S.A. wprowadził do sprzedaży 1180 mieszkań w 9 nowych inwestycjach. W Warszawie są to
osiedla Nowe Bemowo, Walewska Residence oraz w Oaza Wilanów. W Krakowie rozpoczęto sprzedaż w inwestycjach
Bronowice Residence IV, City Towers Czyżyny II oraz Bagry Park I. We Wrocławiu do sprzedaży trafiły mieszkania na
inwestycjach Stara Odra Residence oraz Dmowskiego 19. W Łodzi uruchomiono sprzedaż inwestycji Chojny Park.
Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
Zbigniew Juroszek  Prezes Zarządu
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