TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Z WIARYGODNYM DEWELOPEREM

BARDZO SZEROKA
OFERTA

TERMINOWOŚĆ
I WYSOKA JAKOŚĆ

DOŚWIADCZONA KADRA
PRACOWNICZA I ZARZĄDZAJĄCA

Szeroka i różnorodna oferta ok. 1 000
lokali mieszkalnych i usługowych w
doskonałych lokalizacjach gwarantuje możliwość spełnienia oczekiwań
szerokiej grupy Klientów.

Terminowe odbiory mieszkań oraz
wysoka satysfakcja Klientów stanowią
nasz największy priorytet.

Zespół Euro Stylu tworzą wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w
branży. Przez 15 lat firma zrealizowała
7 300 lokali i 65 000 m2 powierzchni
komercyjnych.

STABILNOŚĆ

WŁASNY GENERALNY
WYKONAWCA

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

Euro Styl jest częścią Grupy Kapitałowej Dom Development, największego
mieszkaniowego dewelopera w Polsce.
Daje to stabilność finansową i duże
możliwości rozwoju.

Euro Styl Construction gwarantuje
jakość i terminowość wykonania
prac. Długoterminowe umowy oraz
sprawdzeni dostawcy pomagają
utrzymać stabilne koszty realizacji.

Nasi doradcy kredytowi pomagają
Klientom w organizacji finansowania
zakupu, zaś Dział Lokali Pod Klucz
zapewnia możliwość zaprojektowania
wnętrza i wykończenia mieszkań.

Gdańsk, kwiecień 2022 r.

Szanowni Państwo,
Euro Styl działa na rynku od 2007 roku i do tej pory zrealizował 7 300
lokali w Trójmieście i okolicach. Od 2017 roku jest częścią Grupy Kapitałowej Dom Development. Dom Development jest od 2006 roku notowany
na GPW w Warszawie. W całym 2021 roku sprzedaż netto całej Grupy
Kapitałowej Dom Development wyniosła 4 066 lokali, z czego 1 263
w Trójmieście. Zmiana r/r jeśli chodzi o udział Euro Stylu w sprzedaży
Grupy wyniosła +24%.
Cała Grupa Kapitałowa Dom Development sprawnie przeszła przez naznaczone pandemią 2 ostatnie lata. Początek 2022 roku przyniósł jednak
kolejne wyzwania. Rosnące ceny materiałów budowlanych, wzrost stóp
procentowych przekładający się na dostępność kredytów hipotecznych
czy sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie spowodowały
wzrost niepewności na rynku.
Biorąc pod uwagę te okoliczności zewnętrzne, Grupa prowadzi odpowiedzialną politykę finansową - na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała
na rachunkach bankowych 648 mln PLN przy ujemnym gearingu (-20%)
świadczącym o bezpiecznej strukturze bilansu. Ponadto, bardzo wysoka
płynność finansowa oraz doświadczona kadra zarządzająca pozwalają
złagodzić skutki negatywnych zjawisk zewnętrznych.
Jestem przekonany, że wysoce profesjonalny podmiot Euro Styl o bogatym doświadczeniu branżowym jest gwarantem jakości i niezwykle
ważnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa.

Z poważaniem,
Mikołaj Konopka
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