
Grupa prowadzi działalność w większości dużych miast 
w Polsce, w szczególności w Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają  
się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich  
i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością 
wykończenia. Cavatina Holding kładzie również 
nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje
potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach
BREEAM oraz WELL HSR. Grupa przywiązuje dużą wagę 
do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając  
o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę 
miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.Lokalizacja projektów

Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy,  
który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych 
kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie 
zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu 
inwestycyjnego, od momentu analizy i zakupu gruntów, przez 
projektowanie, generalne wykonawstwo i zarządzanie budżetem 
projektu, aż po wykończenie, aranżację wnętrz i zarządzanie 
budynkiem w fazie operacyjnej. Skupienie wszystkich kluczowych 
kompetencji pozwala obok elastyczności względem Klienta, 
ograniczać ryzyka i zachować wysokie marże wewnątrz organizacji 
na każdym etapie realizacji, co ma przełożenie na zwiększanie 
rentowności biznesu całej Grupy. 

12 zakończonych 
projektów

190 tys. mkw.

5 sprzedanych 
projektów

ponad 80 tys. mkw., 
ponad 900 mln zł

Ponad 450 tys. mkw. 
projektów

do realizacji i zakończenia
w najbliższych latach

Cavatina Holding 
jest największym polskim 
deweloperem powierzchni 
biurowych. 
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Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie  
do końca 2025 roku 1 mln mkw. portfela, rozumianego 
jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, 
trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem 
zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy 
przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym  
procesem projektowania).

Kontakt

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. 533 889 240

Wyniki finansowe w 1H 2021 r.

89  
mln PLN

117,7  
mln PLN 42% 758  

mln PLN 41%

Zysk netto 
549% r/r

Średnia marża 
(zakończone projekty)

Zysk z nieruchomości 
inwestycyjnych 

+212% r/r

Wartość księgowa na 
30.06.2021 

+13% vs 31.12.2020

Gearing 
na 30.06.2021 
38% na 31.12.2020

Najważniejsze wydarzenia styczeń – wrzesień 2021

EBIT i zysk netto (mln PLN) Wartość nieruchomości inwestycyjnych (mln PLN)

EBIT

46,9

106,6
88,5

13,6

Zysk netto

1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021

1 118
1 463+127% +549%

+31%

STYCZEŃ LUTY MARZEC MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ

Uzyskanie pozwolenia  
na użytkowanie Equal 
Business Park D

Debiut obligacji serii 
E na ASO Catalyst

Pozyskanie w BGK 
kredytu na realizację 
Palio Office Park A  
w wysokości  
86 mln PLN

Nabycie za 95 mln 
PLN nieruchomości 
we Wrocławiu na 
której powstanie 
projekt Quorum 
A i B. Transakcja 
jest realizacją celu 
emisyjnego z IPO 

Uzyskanie 
pozwolenia na 
użytkowanie 
Ocean Office Park A  
w Krakowie

Rozpoczęcie budowy 
Palio OfficePark B 
w Gdańsku i Ocean 
Office Park B  
w Krakowie

Uzyskanie 
pozwolenia na 
użytkowanie Palio 
Office Park A  
w Gdańsku

Pozyskanie w Aion 
Bank kredytu  
w wysokości  
13,3 mln EUR

Styczeń – czerwiec 2021
Podpisaniu umów najmu na 24 tys. GLA

Uzyskanie 
certyfikatu WELL 
Healthy-Safety Rating 
przez wszystkie 
biurowce oddane  
do użytkowania przez 
Cavatina Holding 
(budynki oddane 
do użytkowania 
później są w trakcie 
certyfikacji)

Publiczna emisja 
obligacji serii E1  
w kwocie  
20,5 mln PLN

Oferta publiczna 7,5 
mln akcji Cavatina 
Holding w której 
Spółka pozyskała 
187,5 mln PLN  
na dalszy rozwój

Pozyskanie w BOŚ 
kredytu w wysokości 
60 mln zł 

Pozyskanie w BGK 
kredytu na realizację 
Palio Office Park B  
w wysokości  
42 mln PLN


