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Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. („Emitent”) informuje, iż mając na względzie dbałość o przejrzystość i efektywność polityki 
informacyjnej dotyczącej działalności segmentu deweloperskiego podjął decyzję o przyjęciu praktyki 
przekazywania do publicznej wiadomości informacji nt. kwartalnej sprzedaży deweloperskiej realizowanej przez 
spółki deweloperskie z Grupy Unibep jak, również w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z 
podmiotami zewnętrznymi.  

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 21 października 2021 r. 
wstępnej agregacji informacji nt. sprzedaży dotyczącej działalności spółek z Grupy Unidevelopment prowadzących 
działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep („Grupa”), Emitent przekazuje informację o liczbie sprzedanych 
lokali przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w III kwartale 2021 roku.

Sprzedaż Grupy w III kwartale 2021 roku wyniosła 221 lokali, z czego 63 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć 
deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego 
kwartału 2020 roku ( 158 lokali), wzrosła o 40%. 

W okresie I-III kwartałów  2021 roku Grupa sprzedała 788 lokali, z czego 362 lokale w ramach wspólnych 
przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 
2020 roku ( 517 lokali) oznacza wzrost o 52%. 

Bardzo dobry wynik sprzedaży mieszkań w III kwartale 2021 roku jest efektem rosnącego popytu na mieszkania 
oraz bogatej oferty mieszkaniowej Grupy. Liczba sprzedanych mieszkań jest zgodna z harmonogramem 
założonym przez Grupę. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż jego intencją jest stosowanie praktyki informowania nt. kwartalnej sprzedaży 
mieszkań po zakończeniu kolejnych kwartałów. 
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