Pinczyn, 11.10.2017 r.

Dekpol S.A. zwiększył sprzedaż mieszkań o blisko 60%
Dekpol S.A. sprzedał w pierwszych trzech kwartałach br. 687 mieszkań, czyli o blisko 60%
więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Spółka przekazała
jednocześnie klientom 380 gotowych lokali w porównaniu do 94 lokali przekazanych w
analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco przez trzy pierwsze kwartały br. Dekpol S.A. zrealizował sprzedaż na poziomie 687
mieszkań, czyli o blisko 60% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy sprzedano
436 mieszkań. W samym trzecim kwartale br. spółka na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych,
deweloperskich i przedwstępnych zakontraktowała 201 mieszkań. Dla porównania w tym samym
okresie poprzedniego roku sprzedano 158 lokali. Zarząd Dekpol S.A. poinformował jednocześnie, że
na koniec września br. deweloper posiadał w ofercie sprzedażowej łącznie 381 lokali.
W ramach trzech pierwszych kwartałów br. Dekpol S.A. na podstawie zawartych notarialnych umów
przenoszących własność lokalu rozpozna w wyniku finansowym łącznie 380 lokali, względem 94 lokali
rozpoznanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z tego w wynikach finansowych za trzeci
kwartał br. rozpoznanych zostanie 297 lokali wobec 52 lokali rozpoznanych w III kwartale 2016 roku.
Dekpol S.A. jest wiodącym w województwie pomorskim deweloperem mieszkaniowym. W Gdańsku
firma realizuje obecnie: Osiedle Młoda Morena, Osiedle Młoda Morena Park, Osiedle Zielone oraz
Jaworowe Wzgórze. W Gdyni realizowane jest Osiedle Na Fali, a w Tczewie Nowe Rokitki Park oraz
Osiedle Nowe Rokitki. Najnowszą inwestycją wprowadzoną ostatnio do oferty jest luksusowy
apartamentowiec Verano Residence powstający w nadmorskiej Juracie.

Zgodnie z założeniami Zarządu Dekpolu S.A. udział działalności deweloperskiej w przychodach
ogółem Grupy Kapitałowej zwiększy się istotnie w 2017 roku. W głównej mierze wiązać się to będzie z
zakończeniem realizowanych obecnie projektów deweloperskich, które rozpoznane zostaną w
przychodach Grupy. Prognoza Zarządu zakłada, że w 2017 roku poziom przychodów segmentu
deweloperskiego w 2017 r. wyniesie około 200 mln zł, a łączne przychody ze wszystkich obszarów
prowadzonej działalności mogą wynieść 500 mln zł.
Więcej informacji także na www.dekpol.pl
***
Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny
park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności zyskała miano rzetelnej,
wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone zadania z zastosowaniem nowoczesnych
technologii. Działalność Dekpol S.A. opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach
zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada
bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy
też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Prężnie rozwijającym się
sektorem jest Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych.
Dekpol S.A. jest również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z
CAT, Doosan Bobcat, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet
do Maroka i Australii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych firma jest w
stanie wyprodukować każdy rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Dekpol S.A. jest działalność
deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale
handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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