
 

GTC S.A. 
 

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 

11-12 października 2012, Nowy Jork 

Platinium Business Park, Warszawa, Polska 



2 

Zastrzeżenie 

 
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Globe Trade Centre S.A. („GTC S.A.”, „Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na 

potrzeby klientów i akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów 

wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów 

wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.  

 

Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Spółki wiarygodnych źródeł. GTC S.A. nie może jednak zagwarantować ich 

prawdziwości ani zupełności. GTC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej 

Prezentacji. 

Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez GTC S.A. 

danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w 

szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane 

do publicznej wiadomości przez GTC S.A. w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do 

przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. 

 

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie 

jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą 

pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z 

wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z 

informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian 

informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia 

nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

 

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji GTC S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Spółki, jej wyników finansowych 

oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez GTC S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa 

polskiego. 

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani pozyskania lub zaproszenia do składania ofert kupna, objęcia, gwarantowania lub w inny sposób 

nabycia papierów wartościowych GTC S.A., którejkolwiek jej spółki dominującej lub zależnej w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani zachęty do inwestowania; nie 

stanowi też części takiej oferty, zaproszenia lub zachęty i nie należy jej w taki sposób interpretować. 

 

Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji oraz związanych z nią informacji może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach, dlatego 

osoby, które otrzymają jakiekolwiek dokumenty lub inne informacje, o których mowa w niniejszej prezentacji powinny zapoznać się z wszelkimi takimi 

ograniczeniami oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych w 

określonej jurysdykcji. 

Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja 
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O GTC w skrócie 

* Udziały GTC (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.) 
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Centrum Biurowe Kazimierz, Kraków, Polska  

Wiodący deweloper i zarządca nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej 

Łączny portfel nieruchomości : ok. 2.3 mln mkw. powierzchni; łączne aktywa *  

wyceniane obecnie na 2 mld euro i dające szacunkowe roczne przychody z wynajmu  

w wysokości 98 mln euro 

Główne obszary działalności: budynki biurowe oraz centra handlowe 

1.2 mln mkw. powierzchni do wynajęcia w nowych obiektach na różnym etapie realizacji * 

Środki pieniężne i depozyty w wysokości ok. 239 mln euro; długotrwałe relacje z głównymi  

pożyczkodawcami 

Doświadczony i legitymujący się wieloma sukcesami zespół zarządzający na poziomie  

Grupy oraz lokalnym 
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Według rodzaju nieruchomości * Według regionów * 

Europa Środkowo
-Wschodnia

61%

WNP
1%

Europa Południowo-
Wschodnia

37%

Struktura portfela GTC 

Obiekty biurowe
53%

Obiekty handlowe
38%

Obiekty mieszkaniowe
9%

Łącznie: 2,042 mln euro Łącznie: 2,042 mln euro 

Ponad 80% portfela zlokalizowane w czterech krajach UE 

EU: 81%           

poza EU: 19% 

Zrównoważony portfel skoncentrowany  

na Europie Środkowo-Wschodniej 

Łącznie: 2,042 mln euro 

Według stanu realizacji * 

Łącznie: 1,557 mln euro 

Aktywa generujące przychody 

* Na dzień 30 czerwca 2012 r., w % wartości portfela 

Nieruchomości 
mieszkaniowe

5%

Nieruchomości 
komercyjne

76%

Grunty pod 
zabudowę 

komercyjną

15%

Grunty pod zabudowę 
mieszkaniową

4%

University Business Park, Łódź, Polska 

Polska
46%

Rumunia
15%

Chorwacja

12%

Węgry
11%

Serbia
8%

Bułgaria
7%

Słowacja
1%
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• Aktywa generujące  przychody stanowią 73% portfela GTC.  

Obiekty te generują przychody na poziomie 100 mln euro  

rocznie (2011) 

– Galleria Burgas oraz budynek Platinum V ukończone w II kw. 2012 

• Dwa duże centra handlowe w Warszawie - Galeria Wilanów oraz 

Galeria Białołęka – na etapie projektowym 

• Ukończenie planowanych inwestycji znajdzie odbicie w poziomie 

przychodów 

• Ewentualna sprzedaż wybranych aktywów (np. Platinium Business 

Park) może zmniejszyć przychody z wynajmu, ale jednocześnie 

pomoże w ograniczaniu zadłużenia i zwiększaniu płynności 

Odpowiedni poziom gotówki oraz potencjał wzrostu dzięki przyszłym inwestycjom 

Atrakcyjne połączenie obiektów istniejących  

i generujących przychody oraz planowanych 

City Gate, Bukareszt, Rumunia 

Przekrój portfela (czerwiec 2012) 

Nieruchomości mieszkaniowe

5%

Nieruchomości komercyjne

76%

Grunty pod zabudowę

komercyjną

15%

Grunty pod 

zabudowę mieszkaniową

4%

Łącznie: 2,042 mln euro 



Planowany portfel na koniec 2014 r. *** 

Polska

48%

Węgry
13%

Serbia 
8%

Chorwacja
7%

Rumunia

12%

Bułgaria 
7%

Słowacja

1%

Czechy
4%

Polska
46%

713 mln 
euro

Rumunia 
15%

241 mln 
euro

Chorwacja
12%

191 mln 
euro

Węgry; 
11%

176 mln 
euro

Serbia
8%

117 mln 
euro

Bułgaria
7%

104 mln 
euro

Słowacja
1%

15 mln 
euro
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* W tym budynki Platinium I-V; z wyłączeniem przypadającej GTC wartości istniejących aktywów w Czechach i na Ukrainie, w których GTC posiada udziały 
mniejszościowe 

** Proporcjonalnie do udziałów GTC 

*** Zakłada ukończenie Galerii Wilanów i Galerii Białołęka oraz sprzedaż Platinium Business Park 

Główny obszar zainteresowania: Polska 
Inwestycje zlokalizowane w Polsce to ponad 50% portfela planowanego  

na grudzień 2014 r. 

Łącznie: 634,917 mkw. 

Aktualny portfel nieruchomości komercyjnych 

Wartość wg kraju *  

Stan na dzień 30 czerwca 2012 r. 

NRA ** w kraju 

Łącznie: 1,557 mln euro 

Galeria Wilanów, Warszawa, Polska 

Łącznie: 696,412 mkw. ** 

W przyszłości 

Polska
43%

Węgry
14%

Rumunia

15%

Serbia
8%

Chorwacja
8%

Czechy
4%

Bułgaria
8%

Słowacja
2%
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Wpływ słabego rynku na działalność GTC 

Center Point, Budapeszt, Węgry 

Cena akcji (€) 

Wartość aktywów na akcję (€) 

2 
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• Wartość aktywów na akcję spadła o 32%  
z najwyższego poziomu 5,1 euro odnotowanego  
w czerwcu 2009 r., do 3,4 euro w maju 2012 r. 

• W tym samym okresie cena akcji GTC spadła o 75% 

Wyniki operacyjne i giełdowe 

• Przywrócenie zaufania inwestorów  
i wiary w strategię oraz kondycję finansową 
Spółki; ograniczenie przeceny aktywów 

• Spłata zobowiązań z tytułu obligacji w wysokości 
297 mln euro w 2013 i 2014 r. (w tym 
zobowiązania zabezpieczające) w trudnych 
warunkach rynkowych 

• Renegocjowanie i przedłużenie istniejących 
pożyczek na odpowiednich warunkach 

• Ograniczenie działalności na słabszych rynkach 
Europy Południowo-Wschodniej 

• Maksymalizacji zysku ze sprzedaży przy coraz 
trudniejszej pozycji negocjacyjnej 

• Utrzymanie wzrostu pomimo wewnętrznych  
i zewnętrznych ograniczeń związanych  
z pozyskiwaniem finansowania oraz trudną 
rzeczywistością rynkową 

Główne wyzwania 
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Jeden z celów przyjętej strategii: podniesienie ceny akcji do poziomu bliższego wskaźnikowi wartości aktywów na akcję 

Wyniki GTC słabsze niż zachowanie szerokiego indeksu branży nieruchomości 

Cena akcji vs. wskaźnik wartości aktywów na akcję - ewolucja 

Dane na dzień 30 maja 2012 r. 

+49% 

-58% 

Akcje GTC vs. TR EU Real Estate Index (styczeń 2010 – kwiecień 2012) 

Źródło: Reuters 

+173% 

-100% 

-50% 

0% 

50% 

100% 

150% 

-80% 

-70% 

-60% 

-50% 

-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

GTC TR EU REAL EST IDX  

Prague Marina, Praga, Czechy 

Znacząca przecena akcji GTC  

vs. wartość aktywów 
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Przegląd rynków 

Okęcie Business Park, Warszawa, Polska 

Trudne warunki rynkowe zwłaszcza w krajach Europy Południowo-Wschodniej 

Rynki biurowe – nieruchomości GTC odporne na sytuację w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej 

• Warszawa: w pierwszym półroczu 2012 r. wynajęto łącznie > 300 tys. mkw. powierzchni biurowych, co daje szansę na 

 kolejny rekordowy rok pod tym względem. Czynsze są stabilne, podobnie jak liczba planowanych inwestycji 

•     Bukareszt: spadek odsetka powierzchni niewynajętej; stabilne czynsze 

• Budapeszt: rynek w bardzo trudnej sytuacji; wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosi blisko 20%; efektywne czynsze 

 poniżej poziomu opłacalności 

 

 

Rynki centrów handlowych – największe wyzwanie w krajach Europy Południowo-Wschodniej 

• Polska: stabilny rynek; zwiększająca się presja na obniżkę czynszów w najlepszych obiektach w Warszawie 

•     W Polsce wciąż realizowane są nowe inwestycje: duże obiekty w budowie w Katowicach, Poznaniu i Krakowie 

•     Rynki Europy Południowo-Wschodniej wciąż słabe ze względu na niekorzystną sytuacją gospodarczą w poszczególnych 

 krajach regionu 

 

 

Rynki mieszkaniowe – na projekty GTC wciąż ma wpływ pogorszenie się warunków ekonomicznych oraz niższa 

dostępność kredytów hipotecznych 

• Rumunia: bardzo słaby rynek; stagnacja sprzedaży pomimo znaczących obniżek cen 

• Polska: powolny spadek cen 

•     Niska dostępność kredytów ogranicza popyt w całym regionie 

•     Średnia wielkość sprzedawanych mieszkań spada nawet na najsilniejszych rynkach 

 

 

Rynki inwestycyjne – główne wyzwania to brak finansowania oraz restrykcyjne wymogi inwestorów 

• Polska wciąż znajduje się na celowniku inwestorów; zainteresowanie pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej 

 mniejsze. W Europie Południowo-Wschodniej brak sygnałów o większej aktywności inwestorów. 
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W 2011 r. spadek wartości nieruchomości o 296 mln euro, z czego 64% przypadało  

na aktywa w Bułgarii i Rumunii 

2009-2011: znaczące spadki wartości nieruchomości przy 

zastosowaniu konserwatywnych metod wyceny 

• Od 2009 łączne ujemne 
przeszacowania 
wyniosły 425 mln euro 

 

• Przeszacowania 
dotknęły głównie 
nieruchomości  
w Rumunii, Bułgarii, 
Chorwacji i na 
Węgrzech 

* Wykres nie uwzględnia zysku z przeszacowania w wysokości 
3.8 mln euro netto w Polsce 

** Grunty pod zabudowę mieszkaniową oraz ukończone 
projekty 

Bułgaria
24%

Chorwacja
14%

Węgry
14%

Rumunia
40%

Rosja
1%

Słowacja
2%

Serbia
5%

Według kraju* 

Łącznie: €296m 

-161   

47   

-235   

-11

-4

-61

-172   43   -296   2   

-300

-200

-100

0

100

2009 2010 2011 Q1 2012

Struktura przeszacowań w 2011 r. Przeszacowanie wartości portfela od 2009 r. 

Według rodzaju aktywów 

Łącznie: €296m 

Komercyjne Mieszkaniowe 

mln euro 

Wzrost 

Spadek 

Nieruch. 
komercyjne 

40% 

Grunty pod 
nieruch. 

komercyjne 
35% 

Nieruch. 
Komercyjne 
w budowie  

i inne 
4% 

Projekty 
mieszkaniowe

21% ** 
 

Okęcie Business Park, Warszawa, Polska 
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Zapadalność zadłużenia – stan na dzień 30 czerwca 2012 r. 

9
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Kredyty na 
nieruchomości 

mieszkaniowe

Obligacje Amortyzacja 
Kredytów

84
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Amortyzacja kredytów
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45% długu jest wymagalne za 5 i więcej lat 

Wyzwania związane z zapadalnością zadłużenia  

w perspektywie średnioterminowej 

Spłata obligacji 

mln € 

mln € 
mln € mln € 

Różnice kursowe 

Zadłużenie o charakterze 

długoterminowym 

Różnice kursowe 

191 

Zadłużenie gotówkowe 

Rodzaj zadłużenia 

Galileo/Newton/Edison, Kraków, Polska 
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2012-2014: czas strategicznych zmian 

Decydujące kroki w celu poprawy bilansu w obliczu aktualnych warunków rynkowych 

Strategia średniookresowa: lata 2012-2014 

Planowane pozyskanie 280 mln euro w latach 2012-
2013 w celu oddłużenia Spółki 

– Planowane pozyskanie 180 mln euro netto  

ze sprzedaży wybranych aktywów: 

• Negocjacje na temat sprzedaży Platinum 

Business Park bliskie zakończenia 

• Inne dojrzałe i drugorzędne aktywa 

• Rozpoczęte rozmowy z potencjalnymi 

nabywcami 

– 100 mln euro pozyskane dzięki emisji akcji  

w połowie 2012 r. 

Ograniczona liczba nowych projektów – głównie  

w Polsce 

– 2 nowe projekty w Polsce 

– Selektywne podejście do nowych projektów 

uzależnione od dostępności finansowania 

Podnoszenie jakości operacyjnej 

– Odwiedzalność centrów handlowych, wynajem 

powierzchni, usługi dodatkowe dla najemców 

– Stałe efektywne zarządzanie zobowiązaniami 

Źródła spłaty zadłużenia związanego z obligacjami 

Centrum Biurowe Francuska, Katowice, Polska 

mln € 

Gotówka (w tym emisja akcji) 

Depozyty 

Sprzedaż Platinium Business Park 

Sprzedaż aktywów w przyszłości 



Wdrożenie strategii w latach 2011-2012  

• Poprawa bilansu oraz ograniczanie zadłużenia 

22 mln euro wolnej gotówki dzięki pozyskaniu refinansowania w wysokości 127 mln euro w Rumunii i Serbii 

Pomyślne renegocjowanie kowenantów umów kredytowych w wysokości 97 mln euro, w tym: 

• Zniesienie kowenantów w wysokości 100 mln euro w 2011 i I kw. 2012 roku 

Pozyskanie  13 mln euro wolnej gotówki dzięki pożyczce związanej z budynkiem Corius (kwiecień 2012) 

Redukcja zadłużenia o 21 mln  euro 2012 w związku ze spłatą obligacji zapadających w 2012 roku 

Udana emisja akcji zakończona w czerwcu 2012 r., która wygenerowała ok. 100 mln euro 

• Sprzedaż wybranych dojrzałych lub drugorzędnych aktywów 

Sprzedaż 50% udziałów w Galeriii Mokotów po cenie wyższej od wartości rynkowej - przyczyniła się do  uzyskania 

w 2011 r. płynności na poziomie 134 mln euro netto 

Sprzedaż Platinium Business Park  oraz dwóch działek w Polsce i Rumunii (transakcje zostaną zakończone w IV 

kw. 2012 lub I kw. 2013 r.) 

• Poprawa wyników operacyjnych 

W I poł. 2012 r. Spółka wynajęła lub przedłużyła umowy wynajmu 54.000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej;  

w 2011 r.  Podpisano umowy wynajmu 50.000 mkw. 

Zwiększony wskaźnik powierzchni wynajętej (89% w I kw. 2012 r. vs. 84% dwanaście miesięcy wcześniej; 

zwiększony średni okres obowiązywania umowy najmu 

Optymalizacja kosztów 

Aktywne zarządzanie nieruchomościami 

 

 

 

Strategiczna reorientacja w toku 
Założenia już zrealizowane: sprzedaż aktywów, restrukturyzacja zadłużenia, 

poprawa wyników operacyjnych 
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Galileo/Newton/Edison, Krakow, Poland   



Obiekt Sektor Lokalizacja 

NRA 

łącznie / 

Powierz-

chnia 

sprzedaży 

(sq m) 

Stan na dzień 30 czerwca 2012 r. 

Główni najemcy 

Proporcjonalny 

udział Grupy  

w projekcie 

Wartość 

księgowa  

(mln €)  

Aktualne 

zadłużenie 

(mln €)* 

NAV - 

wartość 

aktywa netto 

(mln €) 

Udział Grupy 

w NAV  

(mln €)   

Poziom 

wynajęcia 

1 Avenue Mall 

Zagreb** 
Centrum 

handlowe 
Zagrzeb 34,824 154,100 36,809 117,291 82,104 99% H&M, Zara 70% 

2 City Gate Biura Bukareszt 47,749 169,014 98,19 70,824 41,786 93% 
Romtelecom, Rompetrol, 

Millennium, Microsoft 
59% 

3 Galeria Jurajska 
Centrum 

handlowe 
Częstochowa 50,897 161,300 107,022 54,278 54,278 93% 

Peek&Cloppenburg, TK 

Maxx, H&M, Zara 
100% 

4 Korona 

Business Park 
Biura Kraków 32,362 68,400 28,817 39,583 39,583 100% 

IBM, KPMG, Hewitt, 

APCE 
100% 

5 Galeria 

Kazimierz 
Centrum 

handlowe 
Kraków 38,205 82,150 42,396 39,754 39,754 98% 

Cinema City, Alma, H&M, 

Zara 
50% 

6 Center Point I&II Biura Budapeszt 42,884 90,400 51,665 38,735 38,735 91% Exxon Mobile, Raiffeisen 100% 

7 Spiral I&II Biura Budapeszt 32,032 54,937 18,886 36,051 36,051 92% dane nie ujawniane 100% 

8 GTC Square Biura Belgrad 22,165 41,500 19,971 21,529 21,529 93% Erste, Roche, PS Tech 100% 

9 GTC House Biura Belgrad 13,295 32,000 14,875 17,125 17,125 93% 
Raiffeisen Bank, Philip 

Morris 
100% 

10 Globis Biura Poznań 13,940 32,000 16,180 15,820 15,820 99% 
KPMG, Bertelsmann, 

ComArch 
100% 

Łącznie 324,390 885,801 444,601 450,990 366,888 
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Każde z nich jest wyceniane wyżej niż wynosi związane z nim zadłużenie 

10 najbardziej wartościowych aktywów 

* Dane dotyczące aktualnego zadłużenia pochodzą z raportu za okres trzech i sześciu miesięcy zakończonego 30 czerwca 2012 r. 

** Wycena dotyczy łącznej wartości Avenue Mall i Avenue Center w Zagrzebiu 

Platinium Business Park, Warszawa, Polska  



Centra handlowe w Wilanowie i na Białołęce 
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• Galeria Białołęka (Warszawa) 
– Do 60.000 mkw. powierzchni najmu 

– Najszybciej rozwijająca się dzielnica 

Warszawy 

– Jedyna działka przeznaczona w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

północnej Warszawy pod CH 

– Projekt architektoniczny w 

przygotowaniu 

– Konieczny zakup 10% działki wciąż 

znajdujących się w posiadaniu miasta 

– Rozpoczęcie budowy niezwłocznie po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę 

• Galeria Wilanów (Warszawa) 
– Do 76,500 sq m powierzchni najmu 

– Jedna z najbardziej zasobnych dzielnic 

miasta (obszar południowo-zachodni) 

– Projekt architektoniczny w 

przygotowaniu 

– Rozpoczęcie budowy niezwłocznie po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę 

Nowe projekty – koncentracja na rynku 

centrów handlowych w Warszawie 

Galeria Białołęka, Warszawa, Polska 

Galeria Wilanów, Warszawa, Polska 

Office Center Jarosova, Bratysława, Słowacja 
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Podsumowanie 

Konieczności pozycjonowania, które umożliwi  

wzrost w dłuższej perspektywie 

Główne wyróżniki GTC 

Cele  

• Ponad 15 lat doświadczenia w realizacji pierwszorzędnych, generujących 

przychody aktywów, duży bank ziemi, sprawny zespół zarządzający 

• Realizacja planu w perspektywie średnioterminowej jako wynik strategii 

przyjętej na lata 2012-2014 (sprzedaż aktywów, optymalizacja, 

zmniejszanie zadłużenia) 

• Świadomość odbudowy kondycji rynku w przyszłości – dbałość o mocne 

strony, w tym utrzymanie długoterminowej jakości aktywów i banku ziemi 

Wycena rynkowa nie odzwierciedla  

aktualnego i przyszłego potencjału 

• Wycena rynkowa GTC jest obecnie na najniższym historycznie poziomie  

w związku z sytuacją makroekonomiczną 

Globis Wrocław, Polska   

• Skupienie na realizacji Galerii Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie, przy 

jednoczesnej możliwości realizacji innych, wybranych projektów 

• Optymalizacja jakości operacyjnej 



Centrum Biurowe Francuska, Katowice, Polska 

Materiały dodatkowe 
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Polska Węgry Serbia Chorwacja Rumunia Bułgaria Słowacja Podsuma Czechy* Łącznie 

NRA w mkw. przypadająca GTC 203,706 91,647 52,519 - 28,172 - 9,407 385,451 10,773 396,224 

NRA w mkw. łącznie 203,706 91,647 52,519 - 47,749 - 13,438 409,059 34,072 443,131 

Liczba aktywów 17 5 3 - 2 1 28 2 30 

Średni czynsz w euro za 1 mkw. 16 13 16 - 22 - 9 16 11 16 

Średni odsetek wynajęcia 88% 93% 94% - 93% - 47% 89% 25% 88% 

Wartość księgowa w mln euro 470 176 117 - 169 - 15 947 20 967 

NRA w mkw. przypadająca GTC 70,000 - - 45,945 58,278 48,474 - 222,696 16,038 238,734 

NRA w mkw. łącznie 89,102 - - 61,784 69,378 62,143 - 282,407 50,914 333,321 

Liczba aktywów 2 - - 2 4 2 - 10 1 11 

Średni czynsz w euro za 1 mkw. 24 - - 18 8 10 - 15 18 15 

Średni odsetek wynajęcia 94% - - 90% 89% 82% - 89% 94% 92% 

Wartość księgowa w mln euro 243 - - 191 72 104 - 610 58 617 

NRA w mkw. przypadająca GTC 273,706 91,647 52,519 45,945 86,450 48,474 9,407 608,147 26,771 634,917 

NRA w mkw. łącznie 292,808 91,647 52,519 61,784 117,127 62,143 13,438 691,466 84,986 776,452 

Liczba aktywów 19 5 3 2 6 2 1 38 3 41 

Średni czynsz w euro za 1 mkw. 18 13 17 18 14 10 9 16 15 16 

Średni odsetek wynajęcia 90% 93% 94% 90% 91% 82% 47% 89% 70% 89% 

Wartość księgowa w mln euro 713 176 117 191 241 104 15 1,557 64 1,621 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. 

Ukończone nieruchomości komercyjne 

Analiza sektorowa 

Center Point, Budapeszt, Węgry 

*  Proporcjonalnie do udziałów GTC 
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Główne wskaźniki 

Spiral, Budapeszt, Węgry 

€ m H1’12 H1’11 FY 2011 

Wpływy netto z tytułu wynajmu 47 47 95 

Zysk po opodatkowaniu (18) (38) (338) 

Zysk na jedną akcję (0.04) (0.12) (1.23) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 239 110 179 

Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje 1,376 1,449 1,394 

Wpływy netto z tytułu wynajmu 55% 54% 60% 

NNNAV 

Nieruchomości inwestycyjne (w tym aktywa przeznaczone na 

sprzedaż) 
1,866 2,191 1,838 

Nieruchomości mieszkaniowe 176 252 181 

Inne aktywa (88) (73) 80 

Zobowiązania netto (1,045) (1,284) (1,114) 

Wartość aktywów netto 908 1,085 825 

Podatek odroczony na rewaluacji i wycenie do wartosci rynkowej 

transakcji typu  hedge 
(92) (53) (101) 

NNNAV** 816 1,032 724 

* Obejmuje wybudowane nieruchomości,  aktywa przeznaczone na sprzedaż, nieruchomości w budowie w tym ziemię pod zabudowę komercyjną o wartości  311 mln euro 

** Zakłada się że wycena do wartości rynkowej zadłużenia jest równa zero jako że marża odsetkowa jest równa rynkowej 
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Bilans 

• Wycena wartości portfela 

przeprowadzona przez 

zewnętrznych rzeczoznawców 

– Średni wskaźnik wynajęcia: 

ok. 89% 

• Aktywa na sprzedaż: 

• Budynki Platinum I-V 

• Działka w Konstancinie 

(Polska) i Galati (Rumunia) 

• Emisja akcji zwiększyła płynności 

o ok. 100 mln euro 

• Wskaźnik LTV na poziomie 56% 

 

Galleria Arad, Romania 

mln €  H1’12 H1’11 FY 2011 

Nieruchomości inwestycyjne (w tym 

nieruchomości inwestycyjne w budowie) 1,690 1,947            1,704  

Aktywa przeznaczone na sprzedaż 175 244               134  

Inwestycje w akcje oraz w jednostkach 

stowarzyszonych 50 55                 54  

Środki pieniężne i depozyty 239 110               179  

Zapasy 176 252               181  

Pozostałe aktywa obrotowe 55 86                 57  

AKTYWA RAZEM 2,385 2,694            2,310  

Kapitał własny razem 816 1,032               724  

Długoterminowe zobowiązania finansowe 1,039 1,213 1,110 

Inne zobowiązania długoterminowe 137 137 129 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 337 235 285 

Należności i zaliczki otrzymane 56 76 62 

PASYWA RAZEM 2,385 2,694            2,310  

Wskaźniki fonansowe   

Dźwignia finansowa (zobowiązania długoterminowe oraz 

krótkoterminowe zobowiązania finansowe netto / nieruchomości 

inwestycyjne, zapasy, aktywa przeznaczone na sprzedaż)l (LTV) 55% 54% 60% 
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Wskaźnik LTV na dzień 30 czerwca 2012 r. 

Globis Wrocław, Polska 

Zadłużenie i wskaźnik LTV 

mln € 
 

H1’12 

 

H1’11 

 

FY 2011 

Zobowiązania długoterminowe wobec banków 1,039 1,213 1,110  

Zobowiązania krótkoterminowe wobec banków 337 235 285  

Zobowiązania wobec banków łącznie 1,376 1,449 1,395  

Środki pieniężne i ekwiwalenty 239 110 179  

Zadłużenie netto oraz zobowiązania finansowe 1,137 1,339 1,216  

Łącznia wartość portfolio 2,042 2,443 2,020  

Wskaźnik LTV (loan to value) 55% 54% 60% 
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Rachunek zysków i strat 

(€ m) H1'12 H1'11 Q2'12 Q2'11  FY 2011

Przychody z tytułu wynajmu oraz usług            64          65          32           34                129 

Przychody ze sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych
10          11           5            7                  25 

Przychody z działalności operacyjnej 74          76          37           41                154 

Koszty wynajmu           (17)         (18)          (8)          (10)                 (37)

Koszty sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych
            (9)         (10)          (5)           (6)                 (24)

Zysk brutto z działalności operacyjnej 47          47          25           25                  95 

Koszty sprzedaży             (3)          (3)          (1)           (2)                   (7)

Koszty adminstracji             (9)         (13)          (5)           (8)                 (21)

Pozostałe przychody (koszty)             (2)          (1)          (2)           (1)                   (3)

Marża na wynajmie 73% 72% 74% 71% 72%

Zysk z działalności kontynuowanej przed 

aktualizacją wycen oraz odpisami
33 30 17 14 64

Zysk (strata) z aktualizacji wycen 

nieruchomości i odpisów
          (10)         (38)         (12)          (51)               (296)

Zysk z działalności kontynuowanej 23          (8) 4          (38)               (231)

Koszty finansowe netto           (34)         (36)         (16)          (21)                 (88)

Zysk brutto           (14)         (44)         (16)          (58)               (320)

Podatek dochodowy             (4)           6          (6)           12                 (18)

Zysk netto           (18)         (38)         (21)          (47)               (338)

Przypadający:

Akcjonariuszom jednostki dominującej             (8)         (26)         (14)          (37)               (270)

Akcjonariuszom niekontrolującym           (10)         (12)          (7)          (10)                 (68)

Globis Poznań, Polska 



Komentarz do rachunku zysków  

i strat 

Poprawa marż operacyjnych 

• Koszty wynajmy spadły z 18 mln euro w I półroczu 2011 r. do 17 mln euro w I półroczu 2012 r. 

• Koszty wynajmu spadły z 10 mln euro w I kw. 2012 r. do 8 mln euro w II kw. 2012 r. 

 

Przeszacowanie wartości nieruchomości 

• Pozytywne zmiany wyceny nieruchomości w Polsce: budynki Platinum I-IV, ok. 14 mln euro w I połowie 2012 r. 

• Nadal notowane są straty na wycenie aktywów w Rumunii (- 19 mln euro), Bułgarii (- 2 mln euro) oraz chorwackim 

Osijeku (- 3 mln euro) 

 

Koszty ogólne i administracyjne 

• Pozycja ta uwzględnia nie tylko wynagrodzenia, ale również inne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. 

Uwzględnia też  prowizje, w szczególności związane z plan opcji menadżerskich  (SBP), która jest pozycją 

niegotówkową i jest prezentowana raczej jako estymacja niż realny ponoszony koszt. Zarząd GTC położył 

szczególny nacisk  na poprawę kosztów ogólnych  

i administracyjnych, osiągając w tej kwestii znaczące oszczędności: 

 

 

 

 

 

 Oszczędności vs. I poł. 2011 r. (łącznie w I poł. 2011 r.: 13 mln euro)     -30%  

 Oszczędności vs, II kw. 2011 r. (łącznie w II kw. 2011 r.: 8,5 mln euro)   -40%  

Avenue 19, Belgrad, Serbia 
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Q1’12 Q2’12 

 

razem 

Koszty administracji 4.3 3.1 (-30%) 7.4 

SBP 0 1.9 1.9 

Razem 4.3 5 9.3 
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Przepływy pieniężne 

Galeria Kazimierz, Kraków, Polska 

 
 

• Środki pieniężne z działalności operacyjnej pokryły spłatę odsetek 

• Wpływy z kredytów i spłata długoterminowych zobowiązań (włączając 21 mln euro obligacji)  równoważyły 

siebie 

• Aktywność inwestycyjna jest selektywna i dostosowana do globalnej sytuacji ekonomicznej , finansowana z 

dostępnych środków pieniężnych 

• , Emisji akcji uzupełniła dostępną gotówkę. Wykorzystana do obniżenia wskaźnika zadłużenia, zmniejszy 

koszty odsetek i przyczyni się do „ zdrowszego” wyniku operacyjnego 

• Średnia stopa procentowa wynosi ok. 5%.  

(mln euro) H1'12 H1'11  FY 2011 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej
            35               27                  68 

Inwestycje w nieruchomości            (33)            (102)               (179)

Przepływy w wyniku sprzedaży nieruchomości                -              (18)                  93 

Koszty finansowe            (31)              (32)                 (62)

Emisja akcji           103               -                     -   

Wpływy z działalności finansowej netto              (9)               28                  30 

Zmiana netto             65              (97)                 (50)

Środki pieniężne na początku okresu           142             192                192 

Środki pieniężne na koniec okresu           207               90                142 



25 

Członkowie Zarządu 
 

Doświadczony zespół zarządzający 

Spiral, Budapeszt, Węgry 

Alain Ickovics – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Alain Ickovics posiada tytuł BSc. w zakresie budownictwa przemysłowego, który zdobył na 

Israel Institute of Technology oraz tytuł MBA Columbia University School of Business 
• W latach 1984–1990 zajmował stanowisko wiceprezesa w Citibank N.A. w Nowym Jorku.  

W latach 1990-2001 był Dyrektorem Zarządzającym Talladium International Investments 
N.V. w Belgii.  

• W latach 1994–2002 zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Od 
1990 roku , Alan Ickovics był Dyrektorem Zarządzającym w spółce Development Sources 
International S.A. w Belgii 

• W latach 2006-2012  zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy 
Kardan oraz Członka Rady Nadzorczej kilku spółek należących do grupy. 

• Od 2009 roku pracował jako Dyrektor  firmy Esytyt Investments & Management Ltd 

Erez Boniel – Dyrektor Finansowy 
• Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC od 1997 roku 
• Erez Boniel posiada tytuł BA w zakresie ekonomii i księgowości. Ukończył studia MBA  z 

wyróżnieniem oraz uzyskał certyfikat CPA 
• Był również członkiem RICS. Od 1990 do 1993 roku zajmował stanowisko audytora w 

Barak I. & CO. W latach 1993 – 1996 był kontrolerem finansowym w firmie Reynolds 
Construction 

Yovav Carmi – Członek Zarządu 
• Członek Zarządu GTC od 2011 roku, ukończył Uniwersytet w Tel-Awiwie z tytułem BA na 

wydziale prawa i rachunkowości 
• Ukończył też studia MBA na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest Licencjonowanym Biegłym 

Rewidentem w Izraelu. Od 2001 roku jest Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu 
zagranicznych spółek należących do GTC. W latach1998-2001 był kontrolerem w spółkach 
należacych do GrupyKardan , a wcześniej w 1997 roku pracował w Izraelskiej Komisji 
Papierów Wartościowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku jako audytor w 
Ernst & Young, gdzie pracował do roku 1996 

Jacek Wachowicz – Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży 
• Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży i Członek Zarządu od 

2011 roku 
• Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1992) 
• Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako manager 

działów Bonów Skarbowych i Korporacyjnego w Raiffeisen 
Bank w Warszawie. W latach 1995-2002 pełnił szereg funkcji 
w Cargill Financial Markets PLC. 

Mariusz Kozłowski – Członek Zarządu 
• Członek Zarządu GTC od roku 2002. Ze spółką związany od 

2000 roku 
• Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły 

Głównej Handlowej oraz licencjonowanym maklerem 
papierów wartościowych. W latach1994-1996 zatrudniony w 
Domu jMaklerskim DML jako kierownik zespołu marketingu. 
Od 1997 do 1999 roku kierował działem obsługującym 
krajowych i zagranicznych inwestorów instytucionalnych w 
biurze maklerskim ABN AMRO Securities S.A. 

Witold Zatoński – Dyrektor ds. Rozwoju i Prawnych, Członek 
Zarządu 

• Członek Zarządu GTC od 2007 roku i Dyrektor ds. Rozwoju i 
Prawnych 

• Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego (1998). Uzyskał także tytuł LLM na Columbia 
University School of Law  (1999) 

• Jest polskim radcą prawnym oraz amerykańskim adwokatem. 
W latach 1999-2007  pracował dla kancelarii Weil, Gotshal & 
Manges w Nowym Jorku i Warszawie przy transakcjach 
M&A, jak również transakcjach na rynku nieruchomości 

Piotr Kroenke – Dyrektor Generalny 
• Dyrektor Generalny i Członek Zarządu GTC od 1995 roku. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, na której ukończył 
Wydział Inżynierii Sanitarnej. Związany z branżą budowlaną 
od początku kariery zawodowej 

• Przed dołączeniem do zespołu GTC pracował dla firmy 
Budimex Warszawa S.A na stanowisku Dyrektora 
Generalnego 



Struktura akcjonariatu 

City Gate, Bukareszt, Rumunia 

Struktura akcjonariatu GTC na dzień 30 sierpnia 2012 r. 

* GTC Real Estate Holding B.V. jest w całości spółką zależną Kardan N.V. 
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28% 

13% 

45% 

7% 7% 
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Dziękujemy za uwagę 

Globe Trade Centre S.A. 

ul. Wołoska 5, budynek Taurus,  

02-675 Warszawa, Polska City Gate, Bukareszt, Rumunia 


