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Oferty nieruchomości na terenie Polski. Sprzedaż, kupno, wynajem, najem nieruchomości. Codziennie nowe
oferty nieruchomości - mieszkania, domy, działki, grunty, lokale użytkowe, kamienice, hale i magazyny,
franchising, zarządzanie nieruchomościami.PÓŁNOC Nieruchomości S.A. jest właścicielem pierwszej agencji
nieruchomości w Polsce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku
NewConnect. Upublicznienie w listopadzie 2007 roku Spółki, poza pozyskaniem kapitału niezbędnego do
dalszego rozwoju, oznacza przestrzeganie restrykcyjnych obowiązków informacyjnych, jakim podlegają
spółki publiczne, przez co zarówno Inwestorzy, jak i Klienci Spółki posiadają szeroki dostęp do informacji o
Spółce, jej działalności jak i osiąganych wynikach finansowych.W BIURACH NIERUCHOMOSCI
PÓŁNOC, można skorzystać z usług:- Pośrednictwo nieruchomości. Jako PÓŁNOC Nieruchomości S.A.,
zarządza jedną z największych ogólnopolskich Sieci Biur Nieruchomości PÓŁNOC działającej na zasadach
franchisingu. Każde biuro jest odrębną własnością i działa niezależnie pod marką PÓŁNOC w ramach
zakupionej licencji. W każdym z naszych biur można przeprowadzić transakcje kupna/sprzedaży/wynajmu
nieruchomości ( kamienice, grunty, domy, mieszkania, apartamenty, nieruchomości komercyjne, lokale).
Przeprowadzamy kompleksową obsługę, cały czas nadzorując transakcję aż do jej sfinalizowania.-
Pośrednictwo kredytowe (kredyty hipoteczne, gotówkowe)- Ustalenie szacunkowej ceny nieruchomości, -
Wycena nieruchomości, certyfikat energetyczny, - Doradztwo ds. rynku nieruchomości, - Zarządzanie
nieruchomościami. Jesteśmy właścicielem spółki PROSPECTOR, zajmującej się zarządzaniem i administracją
nieruchomości. Zarządzamy aktualnie przeszło 200 budynkami.
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