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Czy warto było postawi ć na bran żę dewelopersk ą? 

Jarosław Skoczeń 

Wśród spółek notowanych na giełdzie istotn ą rolę odgrywaj ą także firmy deweloperskie. 
Inwestorzy giełdowi maj ą do wyboru spółki działaj ące zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak 
i komercyjnym. Czy zakup akcji spółek deweloperskic h przyniósł inwestorom 
satysfakcjonuj ące profity? 

Subindeks WIG-Deweloperzy przyniósł w ciągu roku stopę zwrotu na poziomie ok. 16,5%. Na tle 
rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych rezultat ten wydaje się w pełni zadawalający. 
Tymczasem powinniśmy porównać go raczej z analogiczną wartością dla całego rynku. W ciągu 
ostatniego roku WIG wzrósł o ponad 22%. Widać więc, iż spółki deweloperskie zachowywały się nieco 
słabiej od pozostałych. 
Jak w każdym subindeksie również i w tym dotyczącym branży deweloperskiej można wskazać spółki, 
które przyniosły inwestorom imponujący zysk oraz takie, które naraziły ich na dotkliwe straty. 

Największe powody do zadowolenia mają akcjonariusze Ronsona. Akcje spółki wyceniane są obecnie 
o ponad 160% drożej niż rok temu. To przede wszystkim zasługa bardzo dobrych tegorocznych 
wyników sprzedażowych. Na miesiąc przed końcem roku przedstawiciele spółki poinformowali  
o zrealizowaniu planów sprzedażowych zakładanych na 2013 r. Ponad 500 sprzedanych mieszkań 
jest równocześnie najlepszym wynikiem w historii firmy. Rewelacyjny wynikiem może również 
poszczycić się wrocławska spółka Vantage Development. W ciągu roku akcje tej firmy zyskały  
na wartości ponad 122%. W ostatnich tygodniach dochodziły z niej liczne wiadomości świadczące  
o dobrych perspektywach na najbliższe lata. Spółka pozyskał niemal 24 mln euro kredytu na realizację 
trzech etapów projektu biurowego Zita, a także ogłosiła przystąpienie do realizacji nowego projektu 
dotyczącego budowy parków handlowych. Ponadto uzyskała pozwolenie na użytkowanie I etapu 
Promenad Wrocławskich oraz częściowe finansowanie i refinansowanie nakładów związanych  
z budową II etapu tej inwestycji  (blisko 86 mln zł). Zapowiedziała również realizację inwestycji  
w ramach specyficznego projektu WUWA2. 

Z drugiej strony znalazły się spółki, które przysporzyły inwestorom sporą dawkę nerwów, a ich 
przyszłość pozostaje wielką niewiadomą. Chodzi w tym przypadku o spółki Gant Developmentoraz 
Plaza Center. Obie z nich nie wykupiły obligacji w planowanym terminie tracąc zaufanie akcjonariuszy, 
z których duża część jak najszybciej postanowiła pozbyć się posiadanych udziałów doprowadzając do 
ich mocnej przeceny. Uwagę zwraca fakt, iż w gronie deweloperskich spółek notowanych na GPW, 
które odnotowały największe spadki, znalazł się zarówno przedstawiciel sektora mieszkaniowego, jak  
i komercyjnego. Akcjonariusze Ganta w ciągu roku stracili niemal 78%, podczas gdy inwestujący  
w walory Plaza Center w tym samym czasie zanotowali spadek ich wartości rzędu 83%. 
 
Najbardziej zyskowne i najgorsze spółki dewelopersk ie w ostatnim roku  

Nazwa spółki Stopa zwrotu w ostatnim roku 

Ronson Development 162,86% 

Vantage Development 122,22% 

Gant Development -77,60% 



 
Plaza Center -83,33% 

Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson Realty S.A., dane z 29 listopada 2013 r. 

 

Obecność na giełdzie, mimo iż sprzyja transparentności, nie gwarantuje w 100% tak ważnej dla 
klientów kupujących mieszkania na rynku pierwotnym trwałości  istnienia przedsiębiorstwa. Zdarzające 
się w ostatnich miesiącach negatywne przykłady powinny skłaniać nas do stosowania zasady 
ograniczonego zaufania również wobec najbardziej rozpoznawalnych na rynku firm. Dlatego też w 
przypadku rozważania zakupu mieszkania na rynku pierwotnym nieodzownym elementem pozostaje 
zweryfikowanie bieżącej kondycji finansowej oferenta. 

 
 The article is also available under the following links: 

http://biznes.pl/rynki/gielda/analizy/czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska,5591256,news-
detal.html 

http://www.budnet.pl/Zyski_ze_spolek_deweloperskich,Analizy_badania_raporty,119596-czytaj.html 

http://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/750451,oto-najbardziej-zyskowne-i-najgorsze-spolki-
deweloperskie-w-2013-roku.html 

http://forsal.pl/artykuly/750451,oto-najbardziej-zyskowne-i-najgorsze-spolki-deweloperskie-w-2013-
roku.html 

http://gielda.onet.pl/czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska,18731,5591256,1,analizy-detal 

http://investmap.pl/wiadomosci/polska-czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska,90509.html 

http://inwestycje.pl/inwestowanie/Czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska;218932;0.html 

http://prnews.pl/wiadomosci/czy-warto-byo-postawic-na-branze-deweloperska-3003820.html 

http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20102&cntnt01origid=62&
cntnt01returnid=51 

http://rankingdeweloperow.pl/teksty/2013/12/czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska/ 

http://www.urbanity.pl/czy-warto-bylo-postawic-na-branze-deweloperska,w11316 
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Was betting on developers worthwhile? 

Jarosław Skoczeń 

Among the companies listed in the stock exchange ma rket, the developers play the essential 
role. Stock investors have the selection of both co mpanies of housing sector and the 
commercial sector. Was the purchase of stock of dev elopers particularly profitable for 
investors? 

Sub-index WIG-Developers has the rate of return at the level of 16,5% through the year. Taking into 
account the record lowest interests on bank deposits, this result seems to be fully satisfactory. 
However, we should compare it with the analogous value of this whole market. During last year WIG 
increased by  22%. This proves that developers had  slightly poorer standing than other companies. 
As in all sub-indexes, also in this one- referring to developers' sector- it is possible to indicate 
companies bringing the impressive profit to the investors and these which faced them with painful 
losses. 
 

The stockholders of Ronson should be particularly satisfied. The stocks of this company are 160% 
more expensive than last year. This is mainly due to very good annual sales results. One month 
before the end of year the representatives of the company announced the realization of sales target 
for 2013. More than 500 sold apartments is at the same time the best sales result in the history of this 
company. Also Vantage Development, the company of Wrocław, can boast of the outstanding 
outcome. Within one year the stocks of this company gained 122% of value. During the last weeks 
there were numerous news coming from the company proving its good perspective in the coming 
years. The company obtained almost 24 million Euro credit for the completion of three stages of Zita 
office project, and announced the initiation of the realization of the new project- construction of trade 
centres. Moreover, it obtained the permit of occupancy of I stage "Promenady Wrocławskie" and 
partial financing and re-financing of costs connected with the construction of II stage in this investment 
(about 86 million PLN) It also announced the realization of the investment within the framework of a 
specific WUWA2 project. 
 

On the other hand there are the companies which caused a lot of stress to their investors and the 
future of which is largely unknown. In this case I refer to companies like Gant Development and Plaza 
Center. Both of them failed to purchase debenture stock in the scheduled deadline, losing the 
confidence of stockholders, the large amount of whom decided to get rid of their stocks leading to their 
major price-cutting. It is worth mentioning that in the group of developers listed on the stock exchange 
GPW, which registered the biggest losses, there are both the representatives of the housing sector 
and 
the commercial one. Stockholders of Gant lost almost 78% last year, whereas the holders of Plaza 
Center securities, at the same time, notes the loss of their value of 83%. 
 
Most profitable and worst developers last year 



 
Company name 
 

Rate of return last year  

Ronson Development 162,86% 
Vantage Development 122,22% 
Gant Development -77,60% 
Plaza Center -83,33% 
 

Elaboration: Section for Analyses and Research of Emmerson Realty SA, as of 29 November 2013 

The presence on the stock exchange, although it facilitates transparency, does not guarantee 100% 
continuity of enterprise existence, which is so essential for customers purchasing apartments on the 
primary market. The adverse examples of the previous months should incline us to apply  limited 
confidence principle also in connection with the most  recognizable companies on the market. As a 
result, in case of purchasing apartment on the primary market  it is inevitable to verify the current 
financial standing of the bidder. 
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