Warszawa, 19 września 2018 r.

Tower Investments wypracował 5,4 mln zysku w I półroczu 2018 r.
Ponad 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w
pierwszym półroczu 2018 r. To historycznie rekordowy wynik jeśli chodzi o pierwsze półrocze.
Obecnie warszawska spółka realizuje projekty o potencjale sprzedażowym na poziomie ponad
251 mln zł.

Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 31 mln zł, grupa Tower Investments wypracowała w
pierwszym półroczu 2018 r. 5,4 mln zł zysku netto. – To rekordowe wyniki w porównaniu z
analogicznym okresem roku obrachunkowego w 2017 r – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower
Investments. Podkreśla, że biznesowi sprzyja sytuacja makroekonomiczna. - Znajdujemy się w
optymalnym otoczeniu rynkowym dla dalszego dynamicznego rozwoju spółki. Konsumpcja jest na
stabilnie wysokim poziomie, stopa bezrobocia jest rekordowa niska, konsolidacja na rynku
operatorów spożywczych postępuje, a beneficjantami są nasi główni klienci jak Biedronka czy Nettotłumaczy.
Tower Investments czeka wyjątkowo pracowita końcówka roku. - W ostatnim kwartale
zabezpieczyliśmy rekordową liczbę nowych nieruchomości przeznaczonych dla największych sieci
handlowych. Obecnie mamy ponad 25 zabezpieczonych projektów o potencjale sprzedażowym na
poziomie ponad 251 mln zł. Jedyną przeszkodą w jeszcze szybszym rozwoju spółki, są przedłużające
się procedury pozwoleń na budowę – zauważa Bartosz Kazimierczuk.
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O spółce:
Tower Investments SA działa od 2005 roku. To warszawska grupa kapitałowa notowana na GPW. Spółka
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od
wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń
administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Jest właścicielem marki SHOPIN.
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Pałuska, a.paluska@strictminds.com, tel. 505 403 303
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