
Informacje o spółce 



Nazwa	  : 	   	  	   	  Religa	  Development	  S.A.	  

Forma	  prawna	  : 	  	   	  Spółka	  akcyjna	  

Siedziba	  :	   	   	  Wrocław	  

Branża	  :	   	   	   	  Deweloperska	  

Sektor	  :	   	   	   	  Budownictwo	  mieszkaniowe	  

Data	  powstania	  : 	   	  listopad	  2003	  

Kapitał	  zakładowy	  :	  	   	  5	  294	  094	  zł	  	  

Informacje o spółce 



Historia 

2000	  r.	  

2006	  r.	  

2007	  r.	  

2003	  r.	  

1995	  r.	  

Lipiec	  2011	  r.	  

Styczeń	  2011	  r.	  

2010	  r.	  

Styczeń	  2012	  r.	  

Powstanie	  firmy	  budowlanej	  Religa	  Dariusz	  Religa,	  	  	  

Rozpoczęcie	  działalności	  deweloperskiej	  przez	  firmę	  RDR,	  	  	  

Zawiązanie	  spółki	  inwestorsko-‐deweloperskiej:	  Religa	  sp.	  z	  o	  .o.,	  	  	  

Powstanie	  spółki	  zależnej	  JW	  Investment	  obsługiwanej	  przez	  RDG,	  	  	  

Sukces	  firmy	  w	  postaci	  trzykrotnego	  zwiększenia	  przychodów	  i	  zysków,	  	  	  

Podpisanie	  umowy	  o	  współpracy	  z	  warszawskim	  funduszem	  inwestycyjnym	  
Investors	  Property	  FIZ	  o	  współfinansowaniu	  inwestycji	  deweloperskich,	  	  	  

Przekształcenie	  spółki	  Religa	  sp.	  z	  o.	  o.	  w	  spółkę	  akcyjną	  Religa	  
Development	  S.A.,	  	  	  

Debiut	  na	  ASO	  GPW	  –	  NewConnect,	  	  	  	  

Debiut	  na	  rynku	  obligacji	  GPW	  –	  Catalyst,	  



Co nas wyróżnia? 

•  Doskonała znajomość sektora domów jednorodzinnych 

•  10 lat doświadczenia 

•  Nietypowy produkt - 

połączenie mieszkania 

z funkcją domu 



Co nas wyróżnia? 

•  Ekologiczne i energooszczędne osiedla 

•  Średnia cena nie przekraczająca 400 tys zł brutto 

•  Realizacja domu w ciągu 6 miesięcy 

•  Wyższy standard wykończenia lokalu w cenie standardu 

deweloperskiego 



Realizacje 

K7 
2007 – 2008 r. 



Realizacje 

Bielany Wrocławskie 
2006-2007 r. 



Realizacje 

Makowe Pole 2 
2007, 2008 r. 



Inwestycje w trakcie realizacji 

Wrocław, ul. Chałupnicza 



Inwestycje w trakcie realizacji 

Bolków k/Jeleniej Góry, ul. Kolejowa 



Inwestycje w trakcie realizacji 

Kiełczów k/Wrocławia, ul. Akacjowa 

Projekt realizowany w technologii EKO 



Inwestycje w trakcie realizacji 

Kiełczów k/Wrocławia, ul. Akacjowa 

Projekt realizowany w technologii EKO 



Inwestycje w przygotowaniu 

Mirków k/Wrocławia 



Inwestycje w przygotowaniu 

Jeżów Sudecki k/
Jeleniej Góry 



Technologia EKO 



EKO Dom 

Nasza oferta to nie tylko energooszczędny dom. To ekologiczne osiedle i styl życia. 



EKO Infrastruktura 



Mieszkając ekologicznie oszczędzasz. Zastosowane w eko-domach rozwiązania 
gwarantują ogromną oszczędność w użytkowaniu. 

Pięciokrotna oszczędność 
zagwarantowana w umowie. 

Roczny koszt ogrzewania 100 mkw. domu to ok. 590 zł  
(dla porównania kocioł gazowy ok. 3000 zł). 



Dane historyczne 
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Zysk netto

Przychody ze sprzeda!y

   Od 2003 roku (przekształcenie osoby fizycznej w 

spółkę z o. o.) spółka stabilnie i progresywnie zwiękzała 

swoje pzychody i zyski (średni okres rozliczeniowy: dwa 

lata). 

   Od 2007 roku zaczęła obsługiwać zewnętrznych 

deweloperów (JW Investment)  

   zostały na zakup gruntów i tworzenie właściwych 

struktur potrzebnych firmie deweloperskiej.  

  Kryzys zapoczątkowany w 2008 roku zaburzył dość 

istotnie dotychczasowy model funkcjonowania firmy. 



Projekcja finansowa spółki 

Duża	  dynamika	  wzrosut	  przychodów	  i	  zysku	  w	  roku	  2012	  podyktowana	  jest	  następującymi	  czynnikami:	  

 Duża	  ilość	  projektów	  realizowanych	  i	  będących	  w	  końcowej	  fazie	  przygotowania	  do	  realizacji,	  

 Fakt,	  iż	  przychody	  odnotowywane	  są	  dopiero	  z	  chwilą	  przeniesienia	  własności	  nieruchomości	  na	  klienta.	  
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Plany spółki 

Znaczna dynamika zmian na rynku deweloperskim, skłoniła do szerszego 
spojrzenia na portfel produktów i usług jakie spółka może oferować:  

   Komercjalizacja nieruchomości gruntowych w Karkonoszach i w 
pobliżu dużych algomeracji miejskich. 

   Szukanie nowych form i rozwiązań dla realizacji projektów 
deweloperskich. 

  Realizacje projektów deweloperskich w ramach grup powiązanych z 
wybranym projektem. 



Zastrzeżenie 
Niniejszy dokument („Prezentacja”) zawiera informacje odnoszące się do spółki RELIGA DEVELOPMENT S.A. („Spółka”). 
Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej 
wiedzy o Spółce i możliwościach inwestycji w Spółkę. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować 
w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i 
analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w 
Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za 
ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności 
Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do 
przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że 
zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń 
i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. 

Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w 
dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do 
przedstawienia zamian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji 
nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi 
rekomendacji inwestycyjnej odnoście Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nie odnoszących się 
do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych 
instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. 

Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest 
zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed 
rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie odbiorca może ponieść w związku 
z analizą niniejszej możliwości inwestycyjnej.  


