
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

193 tys. mkw.

5 sprzedanych 
projektów

ponad 80 tys. mkw., 
ponad 900 mln zł

Ponad 500 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).
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Łukasz Zarębski
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tel. 533 889 240

Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2021 r.

118,4  
mln PLN

188,5  
mln PLN 40% 981,9  

mln PLN 38%

Zysk netto 
+203% r/r

Średnia marża 
(zakończone projekty w portfolio Grupy)*

* Dotyczy projektów ukończonych, które do dnia bilansowego nie zostały jeszcze sprzedane. Marża do uzyskania na 
sprzedaży na zakończonych projektach może różnić się od marży już ujętej w rachunku zysków i strat.

** Dług netto/aktywa. Dług netto: pożyczki, kredytowe i obligacje pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty

Zysk z nieruchomości 
inwestycyjnych 

+61% r/r

Wartość księgowa  
na dzień 30.09.2021 

+47% vs 31.12.2020

Gearing ** 
na dzień 30.09.2021 

38% na 31.12.2020

Najważniejsze wydarzenia w ostatnim okresie

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

EBIT

103,7

165,8
118,4

39,0

Zysk netto

1-3Q 2020 1-3Q 2021 na dzień 
31.12.2020

na dzień 
30.09.2021

1 118

1 735+60%
+203%

+55%

PAŹDZIERNIK

Rozpoczęcie budowy 
projektu Cavatina Hall 
B w Bielsku-Białej o 
powierzchni najmu 4,8 
tys. mkw.

Rozpoczęcie budowy 
projektu Palio Office Park C  
w Gdańsku o powierzchni  
12,8 tys. mkw.

Rozpoczęcie budowy 
projektu Quorum B  
we Wrocławiu o powierzchni 
51,2 tys. mkw.

SIERPIEŃ

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 II etapu 
budynku Ocean Office Park 
A w Krakowie

WRZESIEŃ

Ustanowienie programu 
emisji publicznej obligacji  
o wartości do 200 mln PLN

LISTOPAD

Emisja obligacji serii F1  
o wartości nominalnej  
56,1 mln PLN 

Nagrody International 
Property Awards w UK
dla projektów Quorum 
i WiMa Widzewska 
Manufaktura

LIPIEC

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

Pozyskanie w BOŚ kredytu  
w wysokości 60 mln zł 

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

Podpisane umowy najmu od początku 2021 r. prawie 32 tys. GLA


